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ÖNSÖZ

Kamu yatırım ve hizmetlerinin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile gerçekleştirilmesinde ülkemizde İmtiyaz, Yap-İşlet-Devret (YİD), İşletme
Hakkı Devri (İHD), Yap-İşlet (Yİ), Yap-Kirala-Devret (YKD) gibi modeller günümüze kadar uygulanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Bu
çerçevede 1980’li yıllardan itibaren çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak
KÖİ modellerinin yasal altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Söz konusu
hukuki düzenlemelerle birlikte KÖİ alanındaki Kanun ve yönetmeliklerin
sayısındaki artış ve çeşitlilik, mevzuatta dağınıklığa ve farklı uygulamalara
yol açmış ve bu sebeple idari uygulamalarda belirli bir standardizasyonun
oluşması sağlanamamıştır. Bu durum ayrıca KÖİ’nin mevzuat altyapısının
anlaşılıp benimsenmesini ve uygulayıcılar tarafından istenildiğinde kolaylıkla ulaşılmasını da zorlaştırmıştır. KÖİ mevzuatının dağınıklığı hem
kamu idareleri hem de özel sektör yatırımcıları tarafından eleştirilmiş bu
doğrultuda; KÖİ’ye ilişkin çerçeve bir Kanun ihtiyacının olduğu ile söz
konusu Kanunun yasalaşmasının sağlanacağı başta 10. Kalkınma Planı olmak üzere diğer resmi belgelerde ve çeşitli toplantılarda dile getirilmiştir.
KÖİ Çerçeve Kanununun henüz yasalaşmaması ile KÖİ
mevzuatının dağınıklığı, çokluğu ve sistematik bir yapıda bulunmayışı gibi
nedenler dikkate alınarak; bu çalışmada başta Anayasanın KÖİ’yle ilgili
hükümleri olmak üzere 10. Kalkınma Planındaki hükümlere öncelikle yer
verilmiş, Kanun ve Yönetmelikler model bazında sıralanmış, KÖİ’ye dair
“Borç Üstlenimi ve Mali Hususlar”a ilişkin düzenlemeler yeni bir başlık
altında toplanmış ve KÖİ ile ilgili olabilecek diğer hukuki düzenlemelerin
ise ayrı bir bölüm şeklinde yer alması sağlanmıştır. Çalışmanın başta KÖİ
uygulayıcıları olmak üzere KÖİ ile ilgilenenler için faydalı olacağı düşünülmektedir.

			
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı*
* Bu çalışma, Planlama Uzmanı Caner SARCAN tarafından hazırlanmıştır.
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I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ İLGİLİ
HÜKÜMLERİ
1) Devletleştirme ve Özelleştirme
Madde 47 – Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının
zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.
(Ek:13/8/1999-4446/1 md.) Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve
diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların
özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.
(Ek:13/8/1999-4446/1 md.) Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer
kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırabileceği
veya devredebileceği kanunla belirlenir.
2) B. Yargı yolu
Madde 125 – İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.(Ek hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya
milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.
3) C. Danıştay
Madde 155 – (Değişik ikinci fıkra: 13/8/1999 - 4446/3 md.) Danıştay,
davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek,
idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla
görevlidir.
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II. 10. KALKINMA PLANINDAKİ HÜKÜMLER
1-Yatırım Politikaları
581. Türkiye’nin artan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kamu
kaynaklarının kullanılması yanında özel sektörün katılımıyla sağlanacak
alternatif finansman modellerinden de yararlanılmasına gerek
duyulmaktadır. Bu çerçevede son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde yaygın olarak
kullanılan KÖİ modeli ülkemizde de uygulanmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde yetki verilen yap-işlet-devret ve yap-kirala modelli projelerin sayısı 46’ya, bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 28,5
milyar dolara ulaşmıştır.
582. KÖİ mevzuatında önemli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen,
mevzuatın çerçeve bir yasayla bütüncül bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı
devam etmektedir. KÖİ süreci, kamu kesimi üzerine uzun yıllara yayılan
yüksek mali yük getirebilecek bir yapıya sahip olup doğru kurgulanması
ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kamu kurumlarının KÖİ alanında proje planlama ve yönetim süreçlerinde uzmanlığa dayalı kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacı önem arz etmektedir.
Politikalar
589. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim,
sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama
sektörlerine öncelik verilecektir.
590. Onuncu Kalkınma Planı döneminde kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilecek yatırımlar içinde, tarım sektörünün payının başta GAP Bölgesi olmak üzere sulama yatırımlarının hızlandırılması sonucunda artması; yerli
kaynaklara dayalı enerji politikası çerçevesinde enerji hammaddesi aramalarına ağırlık verileceğinden madencilik sektörünün payının artması; kamu
tarafından yürütülen hidroelektrik santrallerinin (HES) tamamlanma aşamasına gelmiş olması ve özelleştirmeler sonucu enerji sektörünün payının
azalması; en yüksek paya sahip olmakla birlikte ulaştırma sektörünün payının bazı otoyollar, büyük limanlar, havalimanları, gar kompleksleri gibi
projelerin KÖİ yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle azalması;
yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçları ve okulların sınıf mevcudunun
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azaltılması hedefi doğrultusunda eğitim sektörünün payının artması; şehir hastaneleri ve sağlık kampüsleri projelerinde KÖİ yönteminin yaygın
olarak uygulanacağı sağlık sektörünün payının azalması; adalet, güvenlik,
içme suyu, kanalizasyon ve teknolojik araştırma sektörlerinin paylarının
verilen öncelikler çerçevesinde artması öngörülmektedir.
594. KÖİ uygulamalarına ilişkin geleceğe yönelik yol haritası niteliğinde
bir strateji belgesi hazırlanacak ve dağınık yapıdaki KÖİ mevzuatının çerçeve bir kanun altında toplanması sağlanacaktır.
595. KÖİ politika ve uygulamalarının koordinasyonu güçlendirilecek, projelerin bütçe üzerindeki risk ve etkilerini ölçebilecek etkin bir izleme ve
değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
2- 10. Kalkınma Planındaki KÖİ İle İlgili Diğer Hükümler
168. Kamu kaynaklarına ilave olarak sağlık yatırımlarının kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle de gerçekleştirilmesi amacıyla yasal düzenleme
yapılmış ve bu yolla başta büyük şehirlerde olmak üzere 2013 yılı Mayıs
ayı itibarıyla yaklaşık 30 bin yatak kapasitesine sahip hastane yapımı için
süreç başlatılmıştır.
340. Spor tesislerinin yapımı ve işletiminde başta kamu-özel işbirliği modeli olmak üzere alternatif finansman ve işletme modelleri hayata geçirilecektir.
886. Yerli teknik müşavirlik firmalarının inşaat sektörünün tüm üretim
süreçlerinde ve kamu-özel işbirliği projeleri ile kentsel dönüşüm gibi
alanlarda daha etkin faaliyet göstermeleri temin edilecektir. Ayrıca, teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı faaliyetlerinin desteklenmesine devam
edilecektir.
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III. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE İLİŞKİN MEVZUAT
1. BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLETDEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 3996
Kabul Tarihi : 8/6/1994
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin,yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma
suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, kongre merkezi, kültür ve
turizm yatırımları, ticari bina ve tesisler, spor tesisleri, yurtlar, tema parklar, balıkçı barınakları, silo ve depo tesisleri, jeotermal ve atık ısıya dayalı tesisler ve ısıtma sistemleri elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti
maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici
yatırımlar,otoyol, trafiği yoğun karayolu, demiryolu ve raylı sistemler, gar
kompleksi ve istasyonları, teleferik ve telesiyej tesisleri, lojistik merkezi,
yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları , yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır
kapıları ve gümrük tesisleri, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında
planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri ve benzeri yatırım ve
hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancışirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Birinci fıkrada öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre
sermeye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, ilgili kamu ve kuruluşları (kamu iktisadi teşebbüsleri
dahil) tarafından görülmesine ilişkin kanunların istisnasını teşkil eder.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanunda geçen;
a) Yap-işlet-Devret Modeli: İleri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere
4

geliştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme
süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini,
b) Sermaye Şirketi: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş veya kurulacak olan ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının
da (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ortak olduğu ve bu Kanunun 4 üncü
maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulu kararında öngörülen şartları taşıyan anonim şirketi,
c) Yabancı Şirket: 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
hükümleri uyarınca Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen kuruluşu,
d) İdare: Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere
sermaye şirketi veya yabancı şirket ile sözleşme yapmaya yetkili kılınan
ve hizmetin asli sahibi olan kurum ve kuruluşlarını (kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonları dahil),
e) (Ek: 9/5/2008-5762/3 md.) Katkı Payı: Görevli şirketin ürettiği mal veya hizmetin bedeli, mal veya hizmetten yararlananlar tarafından
tamamen veya kısmen ödenmesi mümkün olmayan yatırımlarla ilgili yapılacak görevlendirmelerde, mal veya hizmetten yararlananların tüketim
veya kullanım miktarları da dikkate alınarak belirlenen ve idare tarafından
görevli şirkete tamamen veya kısmen yapılan ödemeyi, ifade eder.
Yetki
Madde 4 – Bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesindeki usul ve esaslar; bu şirketlerde
aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal
ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak kriterler ve konuya
ilişkin diğer ilkelere yer verilmek suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskan,
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/131 md.) Bu Kanunda öngörülen yatırım ve
hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen idare, projeye ilişkin ön yapılabilirlik etüdüyle Yüksek Planlama Kuruluna müracaat
eder ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından söz konusu yatırım ve hizmetleri gerçekleştirmek için yetkilendirilebilir.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/131 md.) Bu Kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlere ilişkin
5

uygulama sözleşmeleri; yetkili idarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu
Bakanın onayı alınarak sermaye şirketi veya yabancı şirket ile imzalanır
Sözleşme
Madde 5 – (Değişik: 20/12/1999 - 4493/2 md.) Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında
yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabidir.
Sorumluluk ve Tazminat
Madde 6 – Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finansmanı, kurulması ve işletilmesinden sermaye şirketi veya
yabancı şirket sorumludur. Bu şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümler sözleşmede yer alır.
(Ek fıkra: 9/5/2008-5762/5 md.) Sözleşmelerde, idare tarafından yapılacak ödemelerin gecikmesi halinde, uygulanacak gecikme faizine ilişkin
hükümlere de yer verilebilir.
Süre
Madde 7 – Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve işletmesini üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) ve yatırım için
sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin
miktarı ve işletme esasları dikkate alınır. Sözleşmelerin süresi 49 yıldan
fazla olamaz.
Ücret
Madde 8 – Bu Kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek
yatırım sonucu üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler veya katkı payları, 4 üncü maddeye göre Bakanlar Kurulu
kararıyla yürürlüğe konulacak usul ve esaslar uyarınca gerekli görülen hallerde idarenin bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından belirlenir.
(Ek fıkra: 9/5/2008-5762/6 md.) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki
kamu idareleri tarafından sözleşmeye bağlanan katkı paylarının karşılığı,
ilgili idarelerin yılı bütçelerine ödenek olarak konulur. Bu fıkra kapsamında bir yılda sözleşmeye bağlanacak katkı payı ödemeli yatırımların toplamı, ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının
yüzde ellisini geçemez. İlgili yıl bütçelerinden ödenecek katkı paylarının
toplamı ise yılı merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının
yüzde yirmisini geçemez. Bakanlar Kurulu söz konusu oranları iki katına
kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. (Değişik cümle:
13/2/2011-6111/132 md.) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
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(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/132 md.) Görevli şirketçe üretilen mal ve
hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilir. Ancak, talep
garantisi verilmesi öngörülen sözleşmelerde, garanti edilen mal ve hizmet
düzeyinin üzerinde talep gerçekleşmesi durumunda hasılat paylaşımının
ne şekilde yapılacağı hususu düzenlenir.
(Ek fıkra: 9/5/2008-5762/6 md.) Yatırım bedelinin idare veya hizmetten
yararlananlarca ödenmesinin mümkün olduğu Yap-İşlet-Devret projelerinde, sözleşme “tarafı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin”1
işletme süresi içinde taahhüt ettikleri garanti kapsamında doğabilecek
ödeme yükümlülükleri bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
sınırlamalara tabi olmadan idare bütçelerinden ödenir.
(Ek fıkra: 9/5/2008-5762/6 md.) Ücretle ilgili düzenlemeler katkı payı
hakkında da uygulanır. Mal veya hizmet türleri veya bunların tüketim
veya kullanım miktarları ya da kalite, güvenlik ve diğer değerlendirme
kriterleri itibarıyla farklı ücretler uygulanabilir. Ücretler, tüketim veya
kullanım miktarlarının alt ve üst sınırlarına göre aralıklar itibarıyla topluca
belirlenebilir.
Devir
Madde 9 – Bu Kanuna göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından
yapılan yatırım ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü
borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer.
Kamulaştırma
Madde 10 – Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma işlemleri idare tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
hükümlerine göre yapılır. Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen sermaye şirketi veya
yabancı şirketçe ödenmesi hususu idare ile bu şirketler arasında yapılacak
sözleşmelerde hükme bağlanabilir.
Garantiler
Madde 11 – (Değişik: 30/08/1996 - 4180/1 md.)
(...) yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki yatırım projeleri için idare
adına sermaye şirketleri ya da yabancı şirketlere, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarelerin satın alacakları mal
ve hizmet bedelleri ile kamu kuruluşlarınca, bu şirketlere taahhüt edilmiş
üretim girdilerinin temin edilememesi halinde ilgili sözleşme çerçevesinde
ortaya çıkabilecek ödeme yükümlülükleri için garanti vermeye, sözleşme
hükümleri gereği malî yükümlülük altına giren kamu kurum ve kuruluşları
31/03/2012 tarihli ve 6288 sayılı Kanunla 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “genel bütçeli idarelerin” ibaresi “merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin” şeklinde değiştirilmiştir
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ile fonlar lehine garanti vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler sağlanmasına veya sağlanacak
bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve yap-işlet-devret modeline dayanan tesisin ve/veya şirket hisselerinin söz konusu projelere ilişkin
anlaşmalardaki koşullara uygun olarak satın alınması halinde de dış kredi
borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının
ve mahalli idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye ve garanti koşullarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının görüşü ve bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Kredi Üstlenimi
Madde 11/A – (Ek: 31/3/2012-6288/3 md.; Değişik: 21/2/2013-6428/15 md.)
Görevli şirket ile yapılacak sözleşmede, sözleşmenin feshedilerek yatırım
ve hizmetin süresinden önce ilgili idare tarafından devralınması hükmünün bulunması hâlinde, yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmiş kısmına
tekabül eden yurt dışından sağlanan finansmanın ve varsa bu finansmanın
teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere
mali yükümlülüklerin idare tarafından üstlenilmesine, gerçekleştirilmemiş
yatırım ve hizmetlere ilişkin kısmının ise idarenin talebine bağlı olarak
kullanılabileceğine ilişkin hükümlere yer verilebilir.
Genel bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklar ve
mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere yönelik
sözleşmelerde sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasının öngörülmesi hâlinde, yatırım ve hizmetlerin finansmanı amacıyla temin edilen yurt dışından sağlanan finansmanı
ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali yükümlülükleri üstlenmeye söz konusu idare
yetkilidir. Bu idarenin, özel bütçe kapsamında olması hâlinde bu yükümlülüklerin ilgili idarenin bağlı olduğu Bakanlığın teklifi üzerine ilgili idare
tarafından üstlenilmesine karar vermeye, üstlenime konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim
anlaşmaları anlaşmada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmadıysa
imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer.
Hazine Müsteşarlığınca borç üstlenimi 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde yürütülür.
Muafiyetler
Madde 12 – 2 nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli
çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bü8

tün iş ve işlemler 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga
vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan
muaftır.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/133 md.) Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak
projelerde ilgili idaresince 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olunmadan yapım ve işletme sürelerinde müşavirlik hizmet
alımı yapılabilir. Söz konusu hizmet alımına ilişkin esas ve usuller ilgili
bakanlıklar tarafından belirlenir.
Saklı Tutulan Kanun Hükümleri
Madde 13 – 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28.5.1988 tarihli ve 3465
sayılı Kanunların hükümleri saklıdır.
(Ek: 24/11/1994 - 4047/2 md.) Ancak, ilgili idarenin isteği halinde 3096
ve 3465 sayılı Kanunlara tabi işler de 5, 11, 12 ve 14 üncü madde hükümlerinden yararlanır.
Uygulanmayacak Kanun Hükümleri
Madde 14 – 4 üncü maddede belirtilen Bakanlar Kurulu Kararına göre
gerçekleştirilecek yatırımlar 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa tabi değildir. (İkinci cümle iptal: Ana.Mah.’nin 28/6/1995 tarih ve E.1994/71 ve K.1995/23 sayılı kararıyla.)
Ek Madde 1-(Ek : 13/2/2011-6111/134 md.)
Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili olmak üzere görevli şirketin kullanımına bırakılacak olan mülkiyeti kamu
kurum veya kuruluşlarına (kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil) ve Hazineye
ait taşınmazlar ile bedeli idare tarafından ödenmek suretiyle kamulaştırılarak tapuda idare veya Hazine adına tescil ya da tapudan terkin edilen
taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan diğer yerler
için kullanım bedeli ve hasılat payı alınmaz.
Ek Madde 2 – (Ek: 3/4/2013-6456/27 md.)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada ve Sivriada’da bu Kanun kapsamında, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki düzenlemeye tabi olmaksızın,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına
doğrudan sözleşme yapma suretiyle kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve
hizmetler yaptırabilir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üst kuruluşları, bu
madde kapsamındaki yatırım ve hizmetleri kendileri yapabileceği gibi
başka şirketler vasıtasıyla da yapabilirler. Bu şirketlerin daha önce yap-işlet-devret projesi üstlenmiş olması bu madde kapsamında yeni bir proje
yüklenilmesine engel değildir.
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Yassıada ve Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu
hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi
değildir.
Geçici Madde 1 – (Değişik: 24/11/1994 - 4047/3 md.)
Bu Kanun yürürlüğe girmesinden önce yap-işlet-devret modeline göre
başlatılmış projeler ve işler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.
(Değişik: 21/1/2000 - 4501/7 md.) Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işler ile 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu
Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ve 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü
Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi
Hakkında Kanuna tabi proje ve işlere de bu Kanunun 5 inci madde hükmünün uygulanmasına, görevli veya sermaye şirketinin, Kanunun yayım tarihinden itibaren bir ay içinde başvurusu ve ilgili idarenin müracaatı üzerine
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu durumda idare ile görevli veya
sermaye şirketi arasında yapılmış olan sözleşme, uluslararası finansman
temini kriterleri ve idarenin yürürlükteki benzer uygulama sözleşmeleri de
dikkate alınarak, özel hukuk hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararının
yayımından itibaren üç ay içinde yeniden düzenlenir. Bu süre, tarafların
mutabakatı ile en çok üç ay daha uzatılabilir.
Geçici Madde 2-(Ek : 13/2/2011-6111/135 md.)
8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esas ve usuller, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlar Kuruluna sunulur.
Geçici Madde 3- (Ek:31/03/2012-6288/4. md.) – Bu Kanunun 11/A maddesi hükümleri, uygulama sözleşmesi imzalanmış ancak finansman çalışmaları henüz sonuçlandırılmamış yap-işlet-devret modeli projeleri için de
uygulanır.
Yürürlük
Madde 15 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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2. 3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE
YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNUN
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN
KARAR
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :26/4/2011, No: 2011/1807
Dayandığı Kanunun Tarihi :8/6/1994, No: 3996
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :11/6/2011, No: 27961 (Mükerrer)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar; köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler,
çevre kirliliğini önleyici yatırımlar ile bu kapsamda atık toplama-ayırma,
geri kazanım, geri dönüşüm, yakma ve bertaraf tesisleri, otoyol, trafiği
yoğun karayolu, demiryolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları ile bu kapsamda havalimanları ve havaalanları bünyesindeki yolcu ve
yük taşımaya yönelik terminaller ve mütemmimleri, yük ve/veya yolcu
ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları, özel kanunu olanlar hariç
milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri
ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin
görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu şirketlerde aranılacak
özellikler, sözleşmelerin kapsamı, sözleşmenin süresi, yatırım sonucu olu11

şacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesinde uygulanacak kriterler
ve konuya ilişkin diğer ilkeleri kapsar.
(2) Birinci fıkrada öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Karara göre
sermaye şirketleri eli ile gerçekleştirilmesi, bu yatırım ve hizmetlerin ilgili
kamu kuruluşları tarafından görülmesinin istisnasını teşkil eder.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 4
üncü maddesi ile 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Ana kredi: Kanunda öngörülen ve münhasıran yatırım ve hizmetlerin finansmanı amacıyla, görevli şirketçe finansman kuruluşlarından sağlanan ve Hazine yatırım garantisini haiz olmayan krediyi,
b) Bakan: İdarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu bakanı,
c) Diğer sözleşmeler: Uygulama sözleşmesine bağlı olarak imzalanan ve uygulama sözleşmesi hükümlerine aykırı hükümler ihtiva etmeyen
sözleşmeleri,
ç) DPT: Devlet Planlama Teşkilatını,
d) Görevlendirme: Bu Kararda yazılı usul ve esaslar dâhilinde, istekliler arasından birisine işin verildiğini gösteren ve yetkili mercilerin onayı
ile tamamlanan işlemleri,
e) Görevli şirket: Bu Karar kapsamında kendisine görev verilen
isteklinin katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulan ve
kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının da ortak
olabildiği, bu Kararın öngördüğü şartları taşıyan anonim şirketi,
f) Hazine yatırım garantisi: 3996 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan garantileri,
g) İdare: Yüksek Planlama Kurulunca Kanunda öngörülen yatırım
ve hizmetleri YİD modeli çerçevesinde yaptırmak üzere görevli şirket ile
12

sözleşme yapmaya yetkili kılınan ve hizmetin asli sahibi olan Bakanlık
veya kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonlar dâhil olmak üzere kamu kurum
ve kuruluşlarını,
ğ) İstekli: Bu Karar kapsamında göreve talip olan sermaye şirketleri
veya aralarında oluşturdukları ortak girişimleri,
h) Kanun: 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunu,
ı) Katkı payı: Görevli şirketin ürettiği mal veya hizmetin bedelinin,
mal veya hizmetten yararlananlar tarafından tamamen veya kısmen ödenmesi mümkün olmayan yatırımlarla ilgili yapılacak görevlendirmelerde,
mal veya hizmetten yararlananların tüketim veya kullanım miktarları da
dikkate alınarak belirlenen ve idare tarafından görevli şirkete tamamen
veya kısmen yapılan ödemeyi,
i) Köprü kredi: Uygulama sözleşmesi çerçevesinde belirlenen koşullarda ve görevli şirket hatası dışındaki durumlarda, gerektiğinde projenin
beklenmeyen finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla herhangi bir dış
finansman kaynağından temin edilen krediyi,
j) Ön yapılabilirlik etüdü: YİD modeli ile gerçekleştirilmesi düşünülen projenin teknik, finansal, ekonomik, çevresel, sosyal ve hukuki açılardan yapılabilirliklerini analiz eden, öngörülen katkı payı ve garantiler
de dâhil olmak üzere risk analizlerini ve paylaşımını içeren ve yatırımın
geleneksel tedarik yöntemleri yerine YİD modeli ile hayata geçirilmesinin
gerekçesini karşılaştırmalı ekonomik ve finansal analizlerle ortaya koyan
raporu,
k) Sermaye şirketi: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş veya kurulacak olan ve kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum
ve kuruluşlarının da ortak olabildiği, bu Kararın öngördüğü diğer şartları
taşıyan anonim şirketi veya 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümlerine göre Türkiye’de faaliyette bulunan
kuruluşu,
l) Şartname: Görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari usul ve esasları gösteren belge veya belgeleri,
m) Talep garantisi: Görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için
idare tarafından verilen garantiyi,
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n) Uygulama sözleşmesi: Yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, idare ile görevli şirket veya sermaye şirketi arasında özel
hukuk hükümlerine göre akdedilen sözleşmeyi,
o) Ücret: YİD modeliyle gerçekleştirilecek yatırım sonucu üretilecek mal veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek fiyat veya bedeli,
ö) Üst yönetici: Bu Kararın uygulanmasında bakanlıklarda müsteşarı,
belediyelerde belediye başkanını, il özel idarelerinde valiyi, kamu iktisadi
teşebbüslerinde genel müdürü, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,
p) Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli: İleri teknoloji veya yüksek maddi
kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, elde edilecek kâr dâhil yatırım bedelinin şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya
hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle
ödenmesini,
r) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Görevlendirme
Yetki
MADDE 5- (1) Bu Kararda öngörülen yatırım ve hizmetleri YİD
modeli ile yaptırmak isteyen idare, projeye ilişkin ön yapılabilirlik etüdüyle birlikte taleplerini Bakan imzalı olarak YPK’ya iletir. Mahalli idareler,
İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim kurumları ise Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla YPK’ya başvuruda bulunur.
(2) YPK, başvuru sonunda yetkili idareyi, yapılacak olan yatırım
ve hizmetleri, risk paylaşımı ilke ve esaslarını, katkı payı ve talep garantisi verilip verilemeyeceğini, verilecekse gerektiğinde bunlara ilişkin üst
sınırları belirleyebilir ve bu doğrultuda idareyi yetkilendirebilir. YPK tarafından yetkilendirme kararı verilmeden önce gerekli durumlarda Maliye
Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile diğer ilgili kuruluşların görüşü alınır. Bu kuruluşlar görüşlerini en geç otuz gün içinde
YPK’ya iletir. YPK kararı öncesi işlemler altmış gün içinde tekemmül ettirilir. Ön yapılabilirlik etüdünde ve ilgili diğer bilgi ve belgelerde eksiklik
olması durumunda, eksiklikler giderilinceye kadar bu süre işlemez.
(3) Bu Karar kapsamında YİD modeli ile gerçekleştirilecek yatırım
ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmeleri Bakanın onayı alınarak görevli şirket veya sermaye şirketi ile imzalanır. Mahalli idarelerde ve yükseköğretim kurumlarında ise uygulama sözleşmeleri yetkili idarenin üst yöneticisinin onayı alınarak görevli şirket veya sermaye şirketi ile imzalanır.
İlan
MADDE 6- (1) YİD modeli ile yaptırılmak istenen yatırım ve hizmetler, Resmi Gazete’de ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki
gazetede ön yeterlik veya teklif verme için belirlenen son müracaat tarihinden en az otuz gün önce olmak üzere ve en az birer defa ilan edilerek
duyurulur. İşin özelliğinin gerektirdiği durumlarda ilan yurt dışında son
müracaat tarihinden en az kırkbeş gün önce yapılır.
İsteklilerde aranacak özellikler
MADDE 7- (1) Bu Karar kapsamında isteklinin veya istekli bir ortak girişim ise bu girişim içinde yer alan şirketlerin her birinin sağlam bir
mali yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmalarınca tasdiklenmiş
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bilânçoları ile kanıtlamaları ve isteklinin veya istekli ortak girişim ise bu
girişim içinde yer alan şirketlerden en az birinin talip olunan yatırım veya
işletme ile ilgili faaliyetlerde bulunmuş olması zorunludur.
Şartnameler
MADDE 8- (1) İdare tarafından, görev konusu yatırım veya
hizmetlerin özelliklerini belirtecek şekilde şartname hazırlanır veya
hazırlattırılır.
(2) Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik
şartların dışında, genel olarak aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Görevin niteliği, nevi ve kapsamı.
b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve şartları.
c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
ç) Görev konusu işlere başlama ve iş bitirme tarihleri, gecikme
halinde uygulanacak müeyyideler.
d) Şirketlerde aranan şartlar ve istenen belgeler.
e) Değerlendirme yapmak üzere şirketlerden istenecek görev konusu
ile ilgili fizibilite raporu, iş programı, nakit akım tablosu ve benzeri belgeler.
f) Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte idarenin serbest olduğu.
g) Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, değerlendirilmesi ve görevlendirme usul ve esasları.
ğ) Tekliflerin geçersiz sayılacağı haller.
h) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren hangi süre içerisinde onaylanacağı veya iptal edileceği.
ı) Her türlü giderin kim tarafından karşılanacağı.
i) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.
j) Ücret belirleme yöntemleri.
k) Kamulaştırma bedeline görevli şirketin iştirak edip etmeyeceği,
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edecekse iştirak edilecek tutar, ayrıca arazi toplulaştırması yapılıp yapılmayacağı ve bedelin hangi tarafça karşılanacağı.
l) Mevzuat gereği alınması gereken zorunlu izinler ile bu izinlerin
kim tarafından alınacağı.
m) İhtilafların çözüm şekli.
leri.
resi.

n) Katkı payı ödenip ödenmeyeceği ve katkı payı belirleme yöntemo) Talep garantisi verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı ve süö) Hazine yatırım garantisi öngörülüp öngörülmediği.
Şartnamelerin verilmesi

MADDE 9- (1) Göreve ait şartnameler ve ekleri bedelsiz olarak idarede görülebilir. Şartnameler ve ekleri idarece takdir edilecek bir bedel
karşılığında isteklilere verilir.
Ön yeterlik
MADDE 10- (1) İdare, ön yeterlik değerlendirmesi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarece belli istekliler arasında kapalı teklif usulünün uygulanmasına ve ön yeterlik değerlendirmesine karar verildiği takdirde, bir
ön yeterlik komisyonu kurulur. Komisyonun kuruluş ve çalışma usulleri
ile isteklilerde işin gereği aranacak özellikler idarece belirlenir.
Görevlendirme komisyonu
MADDE 11- (1) Görevlendirmeyi yapacak idarenin üst yöneticisinin onayıyla görevlendirme komisyonu teşkil edilir. Komisyona yardımcı
olmak üzere, görevlendirme kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar
idari ve teknik eleman görevlendirilebilir.
(2) Komisyonun kuruluş ve çalışma usulleri idarece düzenlenir.
Görevlendirme usulleri
MADDE 12 – (1) Bu Karar kapsamındaki görevlerin verilmesinde;
a) Tüm istekliler arasında kapalı teklif usulü,
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
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c) Pazarlık usulü,
uygulanabilir.
(2) Görevin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı
idarece tespit edilir. Gerektiğinde YPK, yatırım ve hizmetlerin özelliğine
göre görevlendirme usulüne karar verebilir.
Tüm istekliler arasında kapalı teklif usulü
MADDE 13- (1) Tüm istekliler arasında kapalı teklif usulü, bütün
isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İdare tekliflerin hazırlanması, verilmesi, zarfların açılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve görevlendirmenin
sonuca bağlanmasına dair usul ve esasları tespit eder. Bu usul ve esaslar
şartnamede belirtilir.
Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
MADDE 14- (1) İdare, bu Karar kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetleri, diğer görevlendirme usulleri yerine, teknik yeterlilikleri
ve mali güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif
usulü ile yaptırabilir.
(2) Bu usulü tercih eden idarenin zorunlu nedenlerle üç istekliyi
bulamaması ya da teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde,
Bakan onayıyla, teklif almanın aynı usulle ikinci kez tekrarında üç istekli
şartı aranmaz.
(3) Sınır güvenliği, gümrük hizmetlerinin niteliği veya zorunlu haller gözönüne alınarak üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde,
Bakandan izin alınması şarttır.
(4) Bu madde hükümlerine göre yapılacak görevlendirmelerde, görevlendirmeye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle Bakanın
onayının alınması zorunludur.
(5) Bu görevlendirmelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli
görülen hallerde görevlendirmeye davet edilecek isteklilerin seçimi için
ilan yapılabilir.
Pazarlık usulü
MADDE 15- (1) Tüm istekliler arasında kapalı teklif usulü veya
belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile görevlendirme yapılamaması
18

durumunda pazarlık usulü ile görevlendirme yapılabilir.
(2) Pazarlık usulü ile yapılacak görevlendirmelerde, tekliflerin yazılı olarak alınması zorunludur. Teklifler, idarece teşkil olunan komisyon
tarafından, işin nitelik ve gereğine göre, şartnamede belirtilen yatırım ve
hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi esasına uygun olmak üzere değerlendirilir. Bu değerlendirmede ayrıca şartnamede yer alan diğer hususlar da
dikkate alınır. Görevlendirme pazarlık ile neticelendirilir. Bu usule göre
yapılan görevlendirmelerde ilan yapılması zorunlu değildir.
(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve
görevlendirilen şirketin neden dolayı tercih edildiği görevlendirme kararında gösterilir.
Görevlendirmede uyulacak ortak esaslar
MADDE 16- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak olan görevlendirmelerde tüm istekliler arasında kapalı teklif usulünün uygulanması esastır.
İdarece belli istekliler arasında kapalı teklif usulü veya pazarlık usulünün
uygulanmasına karar verilmesi halinde, bu kararın gerekçesi görevlendirme ilan veya şartnamesinde belirtilir.
(2) İki veya daha fazla istekli tarafından yapılan tekliflerin aynı olması ve bunların da uygun teklif olduğunun anlaşılması halinde, ilgili idareyi ve/veya Hazineyi en az mali yükümlülük altına sokacak olan teklif
sahibine görevlendirme yapılır.
(3) Görevlendirme komisyonu tarafından alınan görevlendirme kararı Bakan, mahalli idarelerde ve yükseköğretim kurumlarında ise üst yönetici tarafından onaylanır veya iptal edilir.
(4) İstekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun görülmediği hallerde,
idare aynı yatırım ve hizmetler için bu Kararda öngörülen usullerden herhangi birine yeniden başvurmakta serbesttir.
Görevli şirkete ilişkin hususlar
MADDE 17- (1) Görevlendirme kararı verilen isteklinin görevlendirilmesini müteakip, her YİD projesi için ayrı bir şirket kurulur. Bu şirketin
ana sözleşmesinde YİD projesi, faaliyet konusu olarak belirtilir. Şirketin
bu Karar kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler için getireceği
öz kaynak oranı, önerilen toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinden
az olamaz.
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(2) Kurulacak şirket ortaklarından en az birinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya üst kuruluşu olması ve şirket sermayesine en
az yüzde ellibir oranında iştirak etmesi, projelerin aynı faaliyet konusunda
olması kaydıyla işin özelliğine göre idarenin de uygun görmesi halinde
ayrı bir şirket kurulması şartı aranmaz.
(3) Bakanın veya mahalli idareler ile yükseköğretim kurumlarında
üst yöneticinin izni alınmadan, yatırım veya işletme ile ilgili faaliyetlerde
bulunmuş ve teknik yeterliliğe sahip olan ortağın, şirketin kuruluş sermayesindeki payını yatırım döneminde değiştirmesi halinde idare uygulama
sözleşmesini feshedebilir. YPK onayı ile sözleşmesi imzalanmış olan projelerde YPK izni alınmadan, yatırım veya işletme ile ilgili faaliyetlerde
bulunmuş ve teknik yeterliliğe sahip olan ortağın, şirketin kuruluş sermayesindeki payını yatırım döneminde değiştirmesi halinde de idare uygulama sözleşmesini feshedebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Sözleşmesinin Kapsamı ve Kapsama İlişkin Esaslar
Sözleşmede yer alacak hususlar
MADDE 18- (1) Uygulama sözleşmesi, bu Karar ve YPK’nın yetkilendirme kararı ile şartnamelere uygun olarak hazırlanır.
(2) Uygulama sözleşmesinde aşağıdaki hususlar yer alır:
a)

Taraflar.

b)

Sözleşmenin konusu.

c)

Süre.

ç) Yatırım ve hizmetlerin genel esasları.
d)

Mal ve hizmetin standart ve kalitesi.

e) Görevlendirmelerde performans kriterleri ile yatırım ve hizmetleri emre amade tutma koşulları.
f)

Finansman.

g)

Ücret ve varsa katkı payının belirlenmesi.

ğ) Hazine yatırım garantisi ve/veya talep garantisi verilip
verilmeyeceği, varsa miktarı ve süresi.
h)

Yatırım süresi, kabul ve işletmeye alma tarihi.

ı) Yatırım döneminde işin tamamlanmasındaki gecikme
ve maliyet değişiklikleri.
i)

Kamulaştırma ve/veya arazi toplulaştırması.

j)

Mevzuat gereği alınması gereken izinler.

k)

Teminat.

l)

Aylık ve yıllık faaliyet raporları.

m)

Denetim.

n)

Güvenlik, emniyet ve çevre önlemleri.

o)

Mücbir sebepler.
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ö) Sigorta.
		

p) Bakım ve onarım.

		

r) Görevin devri.

		

s) Fesih.

		

ş) Süre sonunda tesisin devri.

		

t) Sürenin sona ermesinden önceki devir.

		

u) Krediler.

		

ü) Sorumluluk ve tazminat.

		

v) Gecikme faizi uygulanıp uygulanmayacağı.

		

y) Eğitim.

		

z) Uygulanabilir hukuk ve ihtilafların halli.

		

aa) Sözleşme masraflarının kimin tarafından ödeneceği.

		

bb) Tebligat.

		

cc) Sözleşme dili.

		

çç) Sözleşmedeki değişiklikler.

		

dd) Diğer sözleşmeler.

		

ee) Sözleşmenin yürürlük tarihi.

		

ff )

Sair hususlar.

Taraflar
MADDE 19- (1) Sözleşmede taraflar, uygulama sözleşmesini imzalayan idare ile sermaye şirketi veya görevli şirkettir.
Süre
MADDE 20- (1) Uygulama sözleşmesinde belirtilen yürürlük tarihinden başlamak üzere, yatırım süresi ve işletme süresinden oluşan toplam
süre sözleşme süresidir. Bu süre mücbir sebepler ve idarenin sebep olduğu
haller dâhil hiçbir şekilde toplam kırkdokuz yılı geçemez.
(2) Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin yapım ve işletmesini
üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde, elde edilecek
kâr dâhil yatırım bedelinin ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme
22

süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin miktarı ve işletme esasları dikkate
alınır.
Finansman
MADDE 21- (1) Sözleşmede, görevli şirketin finansmanının tamamını sağlamakla yükümlü olduğu toplam yatırım tutarı ve varsa uygulanacak eskalasyonlar ile bunlara uygulanacak formüller, köprü kredi kullanılacaksa bunun kullanılacağı durumlar, ek maliyetler ve bunların nasıl
karşılanacağı ile kullanılacak her tür krediye ilişkin hususlar yer alır.
Ücret ve katkı payının belirlenmesi
MADDE 22- (1) Kanuna göre YİD modeliyle gerçekleştirilecek yatırım sonucu üretilecek mal veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretin tespitine ilişkin usul ve esaslara uygulama sözleşmesinde yer verilir.
(2) Mal veya hizmet türleri veya bunların tüketim veya kullanım
miktarları ya da kalite, güvenlik ve diğer değerlendirme kriterleri itibarıyla
farklı ücretler uygulanabilir. Ücretler, tüketim veya kullanım miktarlarının
alt ve üst sınırlarına göre aralıklar itibarıyla topluca belirlenebilir. Bunlara
ilişkin kriterlere şartnamelerde ve uygulama sözleşmelerinde yer verilir.
(3) Ücretle ilgili düzenlemeler katkı payı için de uygulanır.
Yatırım döneminde işin tamamlanmasındaki gecikme ve maliyet
değişiklikleri
MADDE 23- (1) Yatırım döneminde işin tamamlanmasındaki gecikme ve maliyet değişiklikleri ile bunların sonuçlarına ilişkin hükümler
uygulama sözleşmesinde yer alır.
Teminat
MADDE 24- (1) İdare tarafından, teklifle birlikte projelerin yatırım
tutarına göre idarece takdir edilecek tutarda geçici teminat, sözleşmenin
imzalanması ile birlikte yatırım tutarının yüzde biri oranında kesin teminat
alınır. Teminatlar teminat mektubu olarak verildiği takdirde, geçici teminat
süresiz, kesin teminat sözleşme süresince geçerli olmak üzere teklif edilen
para cinsinden düzenlenir.
(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:
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a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri
ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
Denetim
MADDE 25- (1) İdare, görevli şirketin sözleşme kapsamına giren
tüm faaliyetlerini, belge ve kayıtlarını bütün aşamalarda denetler veya denetlettirebilir.
(2) Denetim giderlerinin hangi tarafça ve ne şekilde karşılanacağı
uygulama sözleşmesinde belirtilir.
Mücbir sebepler
MADDE 26- (1) Mücbir sebep halleri ve bu hallerde uygulanacak
hükümler uygulama sözleşmesinde açıkça belirtilir.
Görevin devri
MADDE 27- (1) Görevli şirket, yatırım ve işletme dönemlerinde
uygulama sözleşmesinden doğan tüm hak ve vecibelerini, aynı şartlarla
ve bu Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun bir başka şirkete, idarenin
uygun görüşü ve Bakan onayı ile devredebilir.
(2) Uygulama sözleşmesinin onayı YPK tarafından yapılan görevlendirmelerde görevin devri, idarenin uygun görüşü ve YPK kararı ile
mümkündür.
(3) Görevin bu şekilde devri halinde diğer sözleşmeler de devredilmiş sayılır.
Fesih
MADDE 28- (1) Uygulama sözleşmesi, görevli şirketin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya uygulama sözleşmesi şartlarını ihlal
etmesi, iflası, konkordato ilan etmesi, ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde, idare tarafından süresinden önce feshedilebilir. Feshe ilişkin hükümler,
feshin sonuçları ve diğer sözleşmelerin akıbetine ilişkin hususlar uygulama sözleşmesinde düzenlenir.
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Süre sonunda tesisin devri
MADDE 29- (1) Uygulama sözleşmesi sonunda yatırım ve hizmetler her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. Yatırım ve hizmetlerin
devir aşamasında bu şartları ve uygulama sözleşmesinde yer alan diğer
hususları haiz olup olmadığı oluşturulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit edilir. Bu komisyonun oluşturulması, çalışma usul ve esasları,
komisyonca tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi ve onarımların
yapılması ile ilgili hükümler uygulama sözleşmesinde yer alır.
Sürenin sona ermesinden önceki devir
MADDE 30- (1) Uygulama sözleşmesinde belirtilen süreden önce,
mücbir sebep veya idarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sebebiyle tesisin veya görevli şirket hisselerinin devir alınmasına ilişkin hususlara söz
konusu sözleşmede yer verilir.
Sorumluluk ve tazminat
MADDE 31- (1) Görevli şirket yatırım ve hizmeti belirlenen süre
içerisinde projelendirmek, finansmanını sağlamak, tesisi yapmak ve işletmek, bakım ve onarımını sağlamak, süre sonunda tesisi her türlü borç ve
taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda idareye devretmekle yükümlüdür. Görevli şirket yatırım ve işletme döneminde üçüncü
kişilere vereceği her türlü zarardan kusurlu olsun ya da olmasın sorumludur.
(2) İdare ve görevli şirketin yükümlülüğüne, sorumluluğuna ve
zararların tazminine ilişkin hükümler uygulama sözleşmesinde yer alır.
(3) Sözleşmelerde, idare tarafından yapılacak ödemelerin gecikmesi
halinde, uygulanacak gecikme faizine ilişkin hükümlere de yer verilebilir.
İhtilafların halli
MADDE 32- (1) Uygulama sözleşmesi ve görevli şirketin kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı diğer sözleşmelerin uygulanması sırasında
doğabilecek hukuki ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olup,
ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.
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(2) Ancak, taraflar uygulama sözleşmesinde ihtilafların tahkim yolu
ile çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler. Bu durumda ihtilafın esasına
Türk maddi hukuk kuralları uygulanır.
Sözleşme dili
MADDE 33- (1) Uygulama sözleşmesi ve görevli şirketin kamu
kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı diğer sözleşmeler Türkçe olarak; görevli
şirketin veya ortağının yabancı olması halinde ise Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanır. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Türkçe metin
geçerlidir.
Diğer sözleşmeler
MADDE 34- (1) Kanunda belirtilen yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre akdedilmesi gereken diğer sözleşmeler uygulama sözleşmesinde
belirtilir.
Sözleşmenin yürürlüğe girmesi
MADDE 35- (1) Uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girmesi, sözleşmede belirtilen diğer sözleşmelerin imzalanması ile mümkündür.
(2) Hazine yatırım garantisi verilmesi uygun görülen görevlendirmelerde, uygulama sözleşmesinin yürürlük tarihi garanti mektubunun imzalanmasından önceki bir tarih olarak belirlenemez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teklif Değerlendirmesinin Ücret Belirleme Esasına Dayanması
Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Ücret belirleme yöntemleri
MADDE 36- (1) YİD modeli çerçevesinde idare tarafından yapılacak görevlendirmenin teklif değerlendirmesinin ücret ve/veya katkı payı
belirleme esasına dayanması halinde aşağıdaki yöntemler uygulanır:
a) Uluslararası sektörel iç kârlılık oranları gözönünde bulundurularak, maliyet artı kâr yöntemi.
b) Tavan ücret yöntemi.
(2) YPK gerektiğinde, işin niteliği ile yatırım ve hizmetin özelliğine
göre yukarıda belirtilen ücret yöntemlerinden birinin veya her ikisinin birlikte uygulanmasına karar verebilir.
(3) YPK tarafından ikinci fıkra uyarınca bir karar verilmediği hallerde, idare, yatırım ve hizmetin niteliğine göre şartnamede birinci fıkrada
belirtilen ücret belirleme yöntemlerinden birini veya ikisini birlikte tercih
edebilir. Bu durumda istekliler idarece belirlenen yöntem veya yöntemlere
göre tekliflerini verirler. İdare tekliflerin değerlendirilmesinde yöntemlerden herhangi birini seçmekte serbesttir.
(4) YİD modeli çerçevesinde yatırım ve hizmetlerin niteliği dikkate alınarak, YPK tarafından bu maddede belirtilen yöntemlerin uygun olmadığının kararlaştırıldığı hallerde, idarece belirlenen yatırım ve hizmet
karşılıkları, bu Kararda belirtilen görevlendirme usulleri uygulanarak kesinleştirilir.
Maliyet artı kâr yönteminde dikkate alınacak esaslar
MADDE 37- (1) Maliyet artı kâr yönteminde maliyet tespitinin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan standart ve ilkelere
göre yapılması, bu ilkelerin yetersiz kaldığı durumlarda uluslararası muhasebe standartlarından yararlanılması ve yapılacak sözleşmelerde faaliyet
konuları itibarıyla aynı olan işletmelerde aynı kriterlerin uygulanmasına
yönelik ilkelerin benimsenmesi esastır.
(2) Türk Lirası üzerinden ücreti oluşturan maliyet kalemlerinin (kre27

di anapara, faiz, vergiler ve öz sermaye geri ödemeleri hariç) işletme dönemi içerisinde hangi oranlardan eskale edilebileceğine dair esaslara uygulama sözleşmesinde yer verilir.
(3) Ücret tekliflerinin döviz cinsinden alındığı hallerde, işletme döneminde değişebilir maliyet kalemleri dışında, girdi fiyatlarındaki değişmeler ücrete yansıtılmaz. Değişebilir maliyet kalemlerine uygulama sözleşmesinde yer verilir.
Tavan ücret yönteminde dikkate alınacak esaslar
MADDE 38- (1) Tavan ücret yönteminde, piyasada oluşmuş ücret
düzeyinden en yüksek indirimi sağlayan ve işletme dönemi süresince bunu
sürdüreceğini taahhüt edenin teklifi tercih edilir.
(2) Piyasada oluşan ücretin gerçek maliyetleri yansıtmadığı veya eşdeğer bir ücretin henüz oluşmadığı durumlarda en düşük ücreti işletme
dönemi süresince sürdüreceğini taahhüt edenin teklifi tercih edilebilir.
(3) Görevli şirket, uygulayacağı ücreti başlangıç ücretini esas almak
kaydıyla Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eksi bir katsayı (X) ile bulacağı bir oranla (TÜFE - X) artırabilir. Yatırım ve hizmetin niteliğine göre
Tüketici Fiyatları Endeksi ile üretilen mal ve hizmetin temel girdisi olan
bir maliyet kalemindeki fiyat artışının (M) ağırlıklı ortalamasından bulunacak endeks eksi X katsayısı kullanılabilir. Burada [(a. TÜFE + (1 - a).
M) - X] formülü kullanılır. Bu formülde (a) katsayısı sektörün özelliği ve
yatırım ile hizmetin niteliğine göre, şirket tarafından belirlenen, sıfır ile bir
arasında bir değerdir.
(4) X katsayısı şirket tarafından mal ve hizmet üretiminde öngörülen
verimlilik artışı ve piyasanın büyümesiyle oluşacak maliyet düşüşü dikkate alınarak teklif edilir. Bir dönem önceki ücret, bir sonraki dönemin başlangıç ücreti olarak kabul edilir. Bu eskalasyon yönteminde idareye başvurmak zorunlu değildir. Belirlenen yeni ücret idareye dönemler itibarıyla
yazılı olarak bildirilir.
(5) Sektörün özelliği ve işletme süresi dikkate alınarak, en az üç yıl
olmak üzere uygulama sözleşmesinde belirtilen aralıklarla, ücret gözden
geçirilebilir.
(6) Tavan ücret, birden fazla mal veya hizmetin üretilmesi durumunda bu mal ve hizmetlerin önemli kalemlerine ait ücretlerin ağırlıklı orta28

laması olarak da belirlenebilir. İşletme döneminde tavan ücret içerisinde
kalınmak kaydıyla, görevli şirket, mal ve hizmetler veya bunların alt kalemleri itibarıyla ücretlerinde değişiklik yapabilir.
(7) Görevli şirket talep koşullarını dikkate alarak, her dönem hesaplanan tavan ücretten daha düşük bir ücretle mal ve/veya hizmet satabilir
veya maliyetleri dikkate alarak fiyat farklılaştırması uygulayabilir. Şirket
bu uygulamanın gerekçeleri hakkında idareyi yazılı olarak bilgilendirir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamulaştırma ve Taşınmazların Kullanılması
Kamulaştırma
MADDE 39- (1) Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma işlemleri idare tarafından 4/11/1983 tarihli ve 2942
sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma bedelinin tamamen veya
kısmen görevli şirketçe ödenmesi hususu idare ile görevli şirket arasında
yapılacak uygulama sözleşmesinde hükme bağlanabilir.
Taşınmazların kullanılması
MADDE 40- (1) Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için;
mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil)
ait taşınmazlar, Hazineye ait taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan yerler ile bedeli idare veya görevli şirket tarafından ödenmek suretiyle kamulaştırılarak tapuda idare veya Hazine adına tescil ya da
tapudan terkin edilen taşınmazlar görevli şirketin kullanımına bırakılır ve
bunlar için irtifak hakkı ve kullanma izni bedelleri dâhil kullanım bedeli
ve hasılat payı alınmaz.
(2) Uygulama sözleşmesinde yer alması kaydıyla görevli şirketin lehine; şirketin kullanımına bırakılacak mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar
üzerinde Maliye Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil) ait taşınmazlar üzerinde ise maliki idarece, sözleşme
süresince bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilebilir. Bedeli idare veya görevli şirket tarafından ödenmek suretiyle kamulaştırılarak tapudan terkin edilen yerler için Maliye Bakanlığının görüşü
alınarak idarece; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan diğer yerler
için ise Maliye Bakanlığınca görevli şirkete sözleşme süresince bedelsiz
olarak kullanma izni verilebilir.
(3) Uygulama sözleşmesinde, kamu kaynaklarından köprü kredi
sağlanacağı hükmünün yer alması halinde; bu maddede belirtilen taşınmazlar üzerinde görevli şirket lehine tesis edilecek üst hakları üzerinde
kurulacak ipotekler için birinci derece birinci sıra boş bırakılır. Uygulama
sözleşmesi koşulları çerçevesinde köprü kredi kullanılması halinde Hazine
lehine birinci derece birinci sıradan ipotek tesis edilir.
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(4) Uygulama sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, üst hakları ve kullanma izinleri de kendiliğinden sona erer. Bu durumda, görevli şirketin kullanımına bırakılan taşınmazların üzerindeki
tüm yapı ve tesisler her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır
ve kullanılabilir durumda, herhangi bir tazminat veya bedel ödenmeksizin
idareye intikal eder. Bundan dolayı görevli şirket tarafından veya üçüncü
kişilerce herhangi bir hak iddia edilemez ve talepte bulunulamaz.
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ALTINCI BÖLÜM
Garantilere, Kredilere ve Katkı Payına İlişkin Esaslar
Hazine yatırım garantisi
MADDE 41- (1) Yatırım ve hizmetin özelliklerine göre, idare adına
şirketlere, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli
idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri ile kamu kuruluşlarınca
bu şirketlere taahhüt edilmiş üretim girdilerinin temin edilememesi halinde
ilgili sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek ödeme yükümlülükleri için
garanti vermeye, sözleşme hükümleri gereği malî yükümlülük altına giren
kamu kurum ve kuruluşları ile fonlar lehine garanti vermeye, gerektiğinde,
proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve
YİD modeline dayanan tesisin ve/veya şirket hisselerinin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullara uygun olarak satın alınması halinde
de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarelerin lehine finansör kuruluşlara, 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
ve ilgili mevzuat çerçevesinde Hazine yatırım garantisi vermeye ve verilen
garantilerin şartlarında değişiklik yapmaya Hazine Müsteşarlığının görüşü
ve bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(2) Hazine yatırım garantisi içeren şartnameler, ilan edilmeden ve
uygulama sözleşmeleri imzalanmadan önce uygun görüş alınmak üzere
Hazine Müsteşarlığına iletilir.
(3) Uygulama sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde Hazine yatırım
garantilerini ilgilendiren hususlarda bir değişiklik yapılması halinde, verilmiş olan Hazine yatırım garantileri yeniden değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.
Talep garantisi ve hâsılat paylaşımı
MADDE 42- (1) Görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilir. Talep garantisi verilmesi öngörülen
sözleşmelerde, garanti edilen mal ve hizmet düzeyinin üzerinde talep gerçekleşmesi durumunda hâsılat paylaşımının ne şekilde yapılacağı hususu
düzenlenir.
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(2) Yatırım bedelinin idare veya hizmetten yararlananlarca ödenmesinin mümkün olduğu YİD projelerinde, sözleşme tarafı genel bütçeli
idarelerin işletme süresi içinde taahhüt ettikleri garanti kapsamında doğabilecek ödeme yükümlülükleri, bu Kararın 45 inci maddesinde belirtilen
sınırlamalara tabi olmadan idare bütçelerinden karşılanır.
Köprü krediler
MADDE 43- (1) Proje kapsamında; ilgili idareden kaynaklanan her
türlü kayıp ve zararların finansmanı, mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkan zararların finansmanı ve uygulama sözleşmesinde her iki tarafın mutabakatı ile yapılacak değişikliklerin finansmanı için köprü kredi kullanılabilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında elde edilecek sigorta tazminatı köprü
kredinin geri ödenmesinde kullanılır.
(3) Köprü kredi, idare ya da görevli şirket tarafından temin edilebilir.
Köprü kredilerin kim tarafından temin edileceği, hangi alanlarda kullanılacağı ve geri ödeme şekli uygulama sözleşmesinde belirtilir.
(4) İlgili proje kapsamında kullanılacak köprü kredinin tutarı, görevli şirketin öz kaynakları ile sınırlıdır. Köprü kredi limitini, öz kaynak sınırı
üzerinde belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Uygulama sözleşmesi
çerçevesinde her iki tarafın mutabakatı ile yapılacak değişiklikler hariç,
köprü kredi limitleri dolan görevli şirkete ilave köprü kredi sağlanmaz.
(5) Görevli şirket hatasından kaynaklanan zararlar ile vergi ve stopajlar hiç bir şekilde köprü kredi ile finanse edilemez.
(6) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen
yatırım ve hizmetlere ilişkin projeler kapsamında görevli şirketçe sağlanacak köprü kredinin mali şartları Hazine Müsteşarlığınca müzakere edilir.
Kredilerin üstlenimi
MADDE 44- (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmelerinde tesisin ve/veya görevli şirket hisselerinin süresinden önce idarece devralınmasının öngörülmesi koşuluyla; söz konusu yatırım ve hizmetlerin
finansmanı amacıyla sağlanan ana kredileri üstlenecek kuruluş ve temel
üstlenim prensipleri uygulama sözleşmesinin imzalanmasını müteakip,
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ana kredilerin kullanılmamış bakiyelerine ilişkin üstlenim koşulları ise
sözleşmelerin feshini müteakip, Hazine Müsteşarlığının görüşü ve bağlı
olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmelerinde tesisin ve/
veya görevli şirket hisselerinin süresinden önce idarece devralınmasının
öngörülmesi koşuluyla; uygulama sözleşmelerinin feshini müteakip, söz
konusu yatırım ve hizmetlerin finansmanı amacıyla sağlanan ana kredilerin kullanılmamış bakiyelerine ilişkin koşullar Hazine Müsteşarlığınca
müzakere edilir.
(3) Bu madde kapsamında dış finansmanın üstlenilmesi durumunda; kredilerin üstlenildiği tarih itibarıyla vadesi geçmiş kredi anapara ve
temerrüt faizi dâhil tüm finansman maliyetlerinden, mücbir sebep ya da
idare kusurundan kaynaklanan haller hariç olmak kaydıyla, görevli şirket
sorumludur.
Katkı payları
MADDE 45- (1) YİD modeli projelerinde istisnai olarak katkı payı
ödeme usulü uygulanabilir. Katkı payı ile yapılacak projelerde, yıllık katkı
payı ve proje ömrü boyunca ödenecek toplam katkı payı miktarı ve buna
ilişkin analizler YPK’ya yapılan müracaat aşamasındaki ön yapılabilirlik
etüdünde yer alır. Ön yapılabilirlik etüdünde katkı payı öngörülmeyen projelerin uygulama sözleşmesinde katkı payı ödenmesine ilişkin düzenleme
yapılamaz.
(2) Bir yılda sözleşmeye bağlanacak katkı payı ödemeli yatırımların
toplamı, ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının
yüzde ellisini geçemez. İlgili yıl bütçelerinden ödenecek katkı paylarının
toplamı ise yılı merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının
yüzde yirmisini geçemez.
(3) İdareler ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıllara sâri katkı payı ödemelerinde, bütçe dengelerini ve bütçe büyüklüklerini gözetir.
(4) Katkı paylı YİD projeleri için YPK tarafından yetkilendirme kararı verilmeden önce Maliye Bakanlığının görüşü alınır.
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(5) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından sözleşmeye bağlanan katkı paylarının karşılığı, ilgili idarelerin yılı
bütçelerine ödenek olarak konulur.
(6) Yılı içinde projeler bazında bir önceki yılda ödenen katkı payları
tutarı Maliye Bakanlığınca Ocak ayı sonuna kadar DPT Müsteşarlığına
bildirilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İzleme, değerlendirme ve koordinasyon
MADDE 46- (1) Bu Kararın uygulanmasında, ilgili mevzuatları
çerçevesindeki görev ve yetkileri saklı kalmak üzere;
a) DPT Müsteşarlığı; YİD proje stokunun kalkınma planları, programlar, sektörel stratejiler ile uyumluluğunu sağlayacak tedbirleri almak,
YİD projelerini izlemek, değerlendirmek ve taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamakla ilgili faaliyetlerde bulunur.
b) Hazine Müsteşarlığı; idareler tarafından görevli şirketlere verilen
taahhütlerin kamuya muhtemel mali yükünü hesaplayarak riskleri ve paylaşımını değerlendirmekle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.
c) Maliye Bakanlığı; YİD projeleri kapsamında katkı payı da dâhil
olmak üzere, Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından taahhüt edilen mali yükümlülükleri izleyip değerlendirerek kamunun mali yükümlülüklerinin merkezi yönetim bütçesiyle uyumlu olmasını
sağlayacak tedbirleri alır.
(2) İdareler, gerçekleştirdikleri YİD projelerini izler, değerlendirir
ve Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından
projeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla talep edilen bilgi ve belgeleri sağlar.
Muafiyetler
MADDE 47- (1) Kanuna göre YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak, idare ile sermaye şirketi veya görevli şirket
tarafından yapılan bütün iş ve işlemler, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492
sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan muaftır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen iş ve işlemler kapsamında;
a) İsteklilerin idareye verecekleri geçici teminat mektuplarından sadece görevlendirilen şirketin verdiği geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu ve bunlarla ilgili diğer teminat ve garantilerle görevlendirme
kararları,
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b) Görevli şirket ile idare arasında düzenlenen uygulama sözleşmesi
ile bu sözleşme hükümlerine dayanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile
yapılan diğer sözleşmeler,
c) İdare tarafından yatırımla ilgili gerçekleştirilecek kamulaştırmalar
ile kamulaştırılan taşınmazların tapu siciline, görevli şirket lehine konulan
tescil ve şerhler,
ç) Yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından
yatırım kredisi temini ile mal ve hizmet alımları,
d) Yatırımın tamamlanmasını takiben idare ile görevli şirket arasındaki işletme ve bu dönem sonundaki devir uygulaması,
ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçtan istisnadır.
(3) YİD modeli ile yapılacak projelerde ilgili idaresince 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olunmadan yapım ve işletme sürelerinde müşavirlik hizmet alımı yapılabilir. Söz konusu hizmet
alımına ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlıklar tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler ve devam eden işler
MADDE 48- (1) 6/8/1994 tarihli ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Birinci fıkra uyarınca yürürlükten kaldırılan Karara dayanılarak
akdedilmiş sözleşmeler çerçevesinde tarafların üstlendikleri yükümlülükler ve kazandıkları haklar saklıdır.
Yürürlük
MADDE 49- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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3. TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ
KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ,
İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE
GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 3096
Kabul Tarihi : 4/12/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/12/1984 Sayı : 18610
Amaç:
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel
hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı
şirketlerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesini düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 – Bu Kanun, Türkiye Elektrik Kurumu dışında elektrik üretimi,
iletimi, dağıtımı ve ticareti görevinin verilmesi ile sözleşme, süre, tarife ve
görevin sona ermesi şekil ve esaslarını kapsar.
Görevin verilmesi:
Madde 3 – Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş olan sermaye
şirketlerine; Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü havi Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, önceden yönetmelikle belli edilmiş görev bölgelerinde, elektrik üretim, iletim ve dağıtım
tesisleri kurulması ve işletilmesi ile ticaretinin, yaptırılmasına karar verebilir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
çerçeve içerisinde ilgili görevli şirketle sözleşme akdeder.
Elektrik üretimi müsaadesi verilmesi:
Madde 4 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatının, olumlu görüşünü almak suretiyle sadece elektrik üretmek amacı ile
kurulacak sermaye şirketlerine, elektrik üretimi yapacak tesisi kurma ve
tesisi işletme müsaadesi verebilir.
Bu tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca tespit olunacak tarifeye göre bölgelerinde Türkiye Elektrik Kurumuna veya o bölgede faaliyet gösteren görevli şirkete satılır.
İşletme hakkının devri:
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Madde 5 – Görev bölgelerinde kamu kurum ve kuruluşlarınca (Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) yapılmış veya yapılacak üretim, iletim ve dağıtım
tesislerinin işletme haklarının görevli şirketlere verilmesine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir.
(Değişik ikinci fıkra : 26/4/1987 - KHK - 284/1 md.; Değiştirilerek kabul : 7/3/1990-3613/1 md.) Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelik çerçevesinde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığınca yürütülür.
Enerji alışverişi:
Madde 6 – Görevli şirketlerce, görev bölgelerindeki mevcut elektrik enerjisi potansiyelinin kullanılabilir hale getirilmesi ve bölge elektrik ihtiyacının bölge içinden karşılanması esastır.
Ancak bölge içerisindeki enerji üretimi yetersiz kaldığı hallerde veya enerji ekonomisi temin etmek maksadı ile Türkiye Elektrik Kurumu ile görevli
şirketler veya birden çok görevli şirket arasında enerji alışverişi yapılabilir.
Görevlendirme süresi:
Madde 7 – Madde 3 ve 4’e uygun olarak akdedilecek sözleşmeler 99 yıla
kadar süreli olarak düzenlenebilir.
Sözleşmelerde en az görevlendirme süresi, mevcut ve yeniden kurulacak
üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin amortisman süreleri dikkate alınarak
tespit edilir. Bu sözleşmelerle gerektiğinde teknik amortismandan ayrı olarak, tesislerin tüm bedeli üzerinden sermaye amortismanı ayrılması esasının getirilmesi de mümkündür.
Görevin sona ermesi:
Madde 8 – Belli bir süreyi kapsayan sözleşmeler, süre uzatımı talep edilmediği takdirde, sürenin bitimi ile son bulur. Bu takdirde tüm tesisler ile
tüm taşınır ve taşınmaz mallar her türlü borç ve taahhütlerden ari olarak
Devlete bedelsiz olarak geçer.
Sözleşmeler görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal
etmesi halinde süresinden önce feshedilebilir.
Sözleşmelerin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermesinin sonuçları, sözleşmede düzenlenir.
Enerji satış şartları ve tarife esasları:
Madde 9 – Enerji tarifeleri, görevli şirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer.
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(Değişik : 7/3/1990 - 3613/2 md.) Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur farkları, teknik ve sermaye amortismanları, (...) diğer masraf ve harcamalar
ile ortaklara dağıtılacak makul bir temettü için gerekli gelirin sağlanması
esas alınır.
Görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında bu satışların miktar ve şartlarını tanzim eden ve bir yıldan fazla süreli
olabilen sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelere tarifeler ile ilgili özel
hükümler konulması; Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkündür.
Yönetmelik:
Madde 10 – 3 üncü maddede adı geçen yönetmelikle bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususları düzenleyen yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulur.
Kamulaştırma:
Madde 11 – (Değişik: 10/5/2005-5346/13 md.)
Görevli şirketlerin yapacağı üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin onaylanmış tatbikat projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında; rezervuarlı tesisler hariç kamulaştırma bedeli görevli şirket tarafından ödenmek kaydıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 4650 sayılı Kanun
hükümlerine göre yapılır. Rezervuarlı tesislerin kamulaştırma bedelleri ilgili Bakanlığın bütçesine konulacak ödenek marifetiyle Hazine tarafından
ödenir.
Ek Madde 6 – (Ek : 7/3/1990 - 3613/3 md.; Mülga : 20/6/2001 - 4684/8 md.)
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim,
iletim ve dağıtım ve ticareti imtiyazına sahip şirketlerin, kurmuş ve işletmekte oldukları ve fakat imtiyaz kapsamına alınmamış üretim, iletim ve
dağıtım tesisleri ile bu tesislerin bulunduğu iller imtiyaz sözleşmesi kapsamına alınmıştır.
Bu Kanun hükmünün gerektirdiği sözleşme değişikliği Kanunun yayımını
takip eden 3 ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile şirket yetkililerince imzalanır.
Bu Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler, imtiyazlı şirketler için de uygulanır.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim,
iletim, dağıtım ve ticaret imtiyazına sahip şirketler; diledikleri takdirde,
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına müracaat etmek suretiyle, 3 üncü maddede anılan
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görev şirketine dönüşmelerini istediklerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla
kendilerine bu Kanun esasları içerisinde 99 yıla kadar süreli bir görevlendirme hakkı verilebilir.
Bu madde hükmünün gerekli kıldığı sözleşme değişikliği Bakanlar Kurulu
Kararından itibaren 3 ay içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
şirket yetkilileri arasında imzalanır.
Geçici Madde 3 – 1312 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte elektrik
üretim, iletim, dağıtım ve ticareti faaliyeti devam eden ve fakat bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte imtiyazı sona ermiş olan şirketlere de bu
Kanuna göre yeniden görev vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde – 4 (Ek : 20/6/2001 - 4684/8 md.)
31/12/2001 tarihine kadar yürürlüğe girecek olan Elektrik Enerjisi Fonu
Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere;
a) 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince
tahsil olunan katkı payı tutarları,
b) Tabii kaynakların ve tesislerin özelleştirilmesi veya işletme haklarının
devrinden elde edilen gelirlerden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek
miktarda ayrılacak paylar,
c) İrat kaydedilen teminatlar ile şirketlere sağlanan hizmetler karşılığı elde
edilen tahsilat,
d) Elektrik Enerjisi Fonundan kullandırılan kredilerin geri dönüşleri ile bu
Fonun yükümlülüklerinden dolayı verilecek kredilerin geri dönüşleri,
e) Diğer gelirler,
(Değişik son paragraf: 14/7/2004-5217/11 md.) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.
Bu maddede belirtilen gelirlerin takibi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
nezdinde yürütülür.
Madde 12 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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4. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME
KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL)
YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE
GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 3465
Kabul Tarihi : 28/5/1988
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/6/1988, Sayı : 19830
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye
şirketi statüsüne sahip sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki
bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ait
esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen şirketlere, bütün tesisleri
ile otoyolun veya diğer otoyollardaki hizmet tesislerinin yapımı, bakımı
ve işletilmesi görevinin verilmesi; sözleşme, süre, geçiş ücreti tarifesi ve
görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanunda geçen deyimlerden;
a) Bakan; Ulaştırma Bakanını,
b) Bakanlık; Ulaştırma Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük; Karayolları Genel Müdürlüğünü,
d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu,
e) Bakım İşletme Tesisi; bakım ve işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesisleri,
f) (Değişik: 25/6/2010-6001/41 md.) Hizmet tesisleri; otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu ve diğer tesisleri,
g) Görev yeri; tespit edilen belirli güzergahtaki, bütün tesisleriyle birlikte
otoyolun bulunduğu yeri,
h) Görevli şirket; bu Kanun hükümleri uyarınca görev verilen Türkiye’de
kurulmuş sermaye şirketlerini,
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ifade eder.
Görevin Verilmesi
Madde 4 – a) Erişme kontrollü karayollarının (otoyolların) yapımı, bakımı
ve işletilmesi ile (…) hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesinde
sermaye şirketleri görevlendirilebilir.
b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve yapılmakta olan otoyollar üzerindeki
(…) hizmet tesislerinin yapımı ve işletilmesi şirketlere yaptırılabilir.
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlendirme ve yaptırma ile ilgili usul ve
esaslar yönetmelikle tespit edilir.
Madde 5 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/41 md.) Bu Kanunun
4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre verilecek görev, tespit edilen
görev yerinde bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya hizmet tesislerinin
projelendirilerek veya projesine göre yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayabileceği gibi 4046 sayılı Kanun kapsamına alınanlar hariç otoyolların,
işletme ve bakım tesislerinin veya hizmet tesislerinin bakımı, iyileştirilmesi, genişletilmesi veya işletme haklarının devri şeklinde de olabilir.
Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli olarak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin yapım, bakım ve işletilmesini de kapsar.
Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği
şahıs veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin
Genel Müdürlüğe karşı yükümlülükleri devam eder.
Görevin Sona Ermesi
Madde 6 – Otoyol ile bütün tesisleri ve müştemilatı; sözleşmenin sona
ermesi ile birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden ari ve kullanılabilir durumda Genel Müdürlüğe bedelsiz olarak ve kendiliğinden geçer.
Sözleşmeler, görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal
etmesi halinde, Genel Müdürlükçe süresinden önce de feshedilebilir.
Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermenin sonuçları
sözleşmede düzenlenir.
Tarife Belirleme Esasları
Madde 7 – Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Karayolları Genel Müdürünün teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.
Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi,
maliyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yola işletme devresinde yapılan yatırımlar ile bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret
seviyeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları mümkün kılıcı ve teşvik edici
bir gelir seviyesinin sağlanması esas alınır.
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Kamulaştırma
Madde 8 – Otoyol ve tesislerin gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına yapılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen, şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağlanabilir.
Mülkiyet
Madde 9 – Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerinde yapılacak tesislerin mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir.
Ancak, otoyol ve tesislerin yapımı sırasında ve işletme süresinde her türlü
hukuki, cezai ve mali sorumluluk, görevli şirkete aittir.
Görevin Devri
Madde 10 – Görevin kısmen veya tamamen devri konusunda, görevin verilmesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır.
Yönetmelik
Madde 11 – Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.
Yürürlük
Madde 12 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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5. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME
KONTROLLU KARAYOLU (OTOYOL)
YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE
GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1/3/1993, No : 93/4186
Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/5/1988, No : 3465
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/4/1993, No : 21552
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı,
Bakımı ve işletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
Bu Yönetmelik, tüm tesisleri ile birlikte erişme kontrollü karayollarının
(otoyolların) veya Genel Müdürlükçe yapılmış veya yapılacak otoyollar
üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile sermaye şirketlerinin görevlendirilmesi, mevcut otoyolların işletme
haklarının devri, sözleşme yapılması, görevlerin yürütülmesi, denetlenmesi, sona ermesi ve tarifelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı
ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine
göre hazırlanmıştır.
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Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakım ve İşletilmesi ile
Görevlendirilmesi Hakkında Kanunu,
b) Bakan: Bayındırlık ve İskan Bakanını,
c) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,
d) Genel Müdür : Karayolları Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
f) Otoyol: Üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu,
g) Bakım-İşletme Tesisi : Yolun bakım ve işletme gibi hizmetleri ile ilgili
tüm yapı ve tesisleri,
h) Yolculukla İlgili Hizmet Tesisleri : Otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri,
ı) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görev yeri: Tespit edilen belirli
güzergahtaki tüm tesisleri ile birlikte yapılmış veya yapılacak otoyolun
bulunduğu yeri veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerinde tespit edilen yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bulunduğu yeri,
j) Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle otoyolların veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevlendirilen Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketini,
k) Sözleşme : Verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek üzere
Genel Müdürlük ile görevli şirket arasında aktedilen sözleşmeyi,
l) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İstekli: Göreve talip olan, özel
hukuk hükümlerine göre Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketini veya
kurulması taahhüt edilen anonim şirketi,
m) Belli İstekli : Önseçim Komisyonunca yeterli görülen istekli,
n) Şartname : Görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri
gösteren belge veya belgeleri,
o) Görevlendirme : Bu Yönetmelikte yazılı usül ve şartlarla, önseçimle
yeterlilikleri belirlenmiş, istekliler arasından seçilecek birinin görevlendirildiğini gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden
önceki işlemleri,
ifade eder.
46

Görev Yerinin Tespiti
Madde 5 – Görev yeri, Genel Müdürlükçe belirlenen otoyol ağı üzerinde
Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile tespit edilir.
Görev Kapsamı
Madde 6 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
Verilecek görev; bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili
hizmet tesislerinin, Genel Müdürlükçe yapılmış veya yaptırılmış projesine, sözleşmeye ve sözleşme eki şartnamelere, standartlara göre yapımı,
bakımı ve işletilmesini veya proje yapımı da dâhil yapımı, bakımı ve
işletilmesini kapsayabileceği gibi mevcut otoyolların, işletme ve bakım tesislerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bakımı, iyileştirilmesi,
genişletilmesi veya işletme haklarının devri şeklinde de olabilir.
Finansman
Madde 7 – Görev kapsamındaki işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bütün finansman görevli şirketçe sağlanır ve her türlü harcama görevli şirketçe yapılır.
(Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Bu Yönetmeliğe göre
yapılacak görevlendirmeler, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun
13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde adı geçen Kanunun
5 inci, 11 inci, 12 nci ve 14 üncü maddeleri hükümlerinden yararlandırılabilir. Bu husus 14 üncü maddeye göre hazırlanacak onay belgesinde
belirtilir.
Mali kaynak sağlanması konusunda Genel Müdürlük herhangi bir yükümlülüğe giremez.
İsteklilerde Aranacak Ön Seçime Katılabilme Şartları
Madde 8 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak işlere katılabilmek için;
a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Özel hukuk hükümlerine göre
Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketi veya kurulması taahhüt edilen
anonim şirket olmak,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,
c) Kanuni ikametgahını bildirmek,
d) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak,
e) İstenilen teminat ve belgeleri vermek,
şarttır.
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Ön Seçim ve Görevlendirmeye Katılamayacak Olanlar
Madde 9 – Aşağıda yazılı olanlar önseçime veya görevlendirmeye katılamazlar:
a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevlendirme konusu işle ilgili
işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar ile belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil olmak
üzere ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının, yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim ortaklıklar hariç, ortak oldukları sermaye şirketleri,
b) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
ve diğer kanunlardaki hükümler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine veya görevlendirmelere katılmaktan yasaklı olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
c) Belgelerin kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçmedikçe
görevlendirme belgelerinin hazırlanması ile ilgili müşavirlik hizmetlerini
yüklenmiş olanlar,
Yukarıdaki bentlerde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile (a) bendinde belirtilen kişiler, vekil veya temsilci sıfatları ile de olsa dolaylı olarak
görevlendirmeye katılamazlar. Bu yasaklara rağmen katılanların teminatı
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir, üzerine görevlendirme veya
sözleşme yapılmışsa iptal edilir.
d) (Ek: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine
karar verilenler,
Şartnameler
Madde 10 – Genel Müdürlükçe hazırlanan veya hazırlattırılan görev konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname, varsa ekleri ve ön seçim
dokümanları Bakan onayı ile kesinleşir.
(Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Ancak 7 nci maddenin
ikinci fıkrası çerçevesinde 3996 sayılı Kanunun 11 inci maddesinden yararlanması istenilen görevlendirmelerde, 14 üncü madde gereğince Bakan
onayı alınmadan önce Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın
ön oluru alınır.
Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan
başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:
a) Görevin niteliği, nevi ve kapsamı,
b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve şartları,
c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
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d) Görev konusu işlere başlama ve bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar,
e) Sermaye şirketlerinde aranılan şartlar ve belgeler,
f) Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespitte Genel Müdürlüğün serbest olduğu,
g) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde
Bakan tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği,
h) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,
i) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
j) İhtilafların çözüm şekli.
Düzeltme, Değişiklik ve Açıklama
Madde 11 – Genel Müdürlük, teklif verme tarihi ile teklif vermeye dayanak teşkil eden belgelerde her türlü düzeltme, değişiklik veya açıklamayı yazılı olarak yapmaya yetkilidir. Bu belgelerdeki düzeltme, değişiklik
veya açıklamalar ile teklif verme yeri, günü ve saatindeki değişiklikler
teklif verme tarihine 15 (onbeş) gün kalıncaya kadar yapılabilir ve isteklilere tebliğ edilir.
Birinci fıkraya göre yapılan düzeltme, değişiklik veya açıklamalar teklif
vermeye davet edilen şirketlere Genel Müdürlük tarafından gönderilir.
Şirketler tekliflerini, bu ekleri de göz önüne alarak hazırlamak ve bu ekleri
teklif dosyası içinde bulundurmak zorundadırlar.
Birinci fıkra hükmü dışında Genel Müdürlük mensubu hiç bir kimsenin
teklif belgelerinin hiç bir yerinde düzeltme, değişiklik veya açıklama yapmaya veya Genel Müdürlüğü bağlayıcı davranışlarda bulunmaya yetkisi
yoktur.
Projeler
Madde 12 – Projeler, önceden Genel Müdürlükçe hazırlanmış veya hazırlattırılmış olabileceği gibi, görevli şirkete de görev kapsamı içinde, nitelikleri, standartları, teknik şartları ve diğer hususlar Genel Müdürlükçe tespit
edilen esaslara göre hazırlatılabilir.
Bu projeler Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
Nitelikler, standartlar, teknik şartlar ve diğer hususlar ile projelerde gerekli
görülen değişiklikler Genel Müdürlük onayı ile yapılabilir.
Güzergahın kesinleşmesi sırasında 1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu ve diğer mevzuatla ilgili olarak kamu kuruluşlarından alınacak izin ve benzeri işlemlerde Genel Müdürlük kendi görevleri çerçevesinde aracı ve yardımcı olur.
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İKİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görevin Verilmesiyle İlgili Hazırlıklar
Bedel Tahmini
Madde 13 – Görevin niteliği gereği, bedel tahmini yapılması zorunlu değildir.
Onay Belgesi
Madde 14 – Görevlendirilmesi yapılacak her görev için Bakan onayına
sunulmak üzere bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde görevlendirme konusu olan görevin nevi, niteliği, kapsamı, varsa proje numarası, görevin verilmesinde uygulanacak usul, geçici teminat, yapım kesin teminatı
ve işletme teminatı oranları belirtilir.
Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığı verilip
verilmeyeceği, bedel karşılığında verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.
Şartnamelerin Verilmesi
Madde 15 – Görevlendirmesi yapılacak göreve ait şartnameler ve eklerinin tasdikli örnekleri onay belgesindeki esaslara göre isteyenlere verilir.
Şartname ve ekleri Genel Müdürlük›te bedelsiz görülebilir.
Önseçim ve Görevlendirme Komisyonları
Madde 16 – Genel Müdür;
a) İstekli şirketlerin müracaatlarını değerlendirmek üzere iş alanında uzman memurlardan en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan bir önseçim
komisyonunu,
b) Görevlendirme işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görev konusu iş
alanında uzman en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan bir görevlendirme komisyonunu,
c) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, görevlendirme kararlarına katılmamak şartıyla gereği kadar memur ve uzmanı,
görevlendirir.
Yukarıdaki komisyonların başkanları üyeler arasından Genel Müdür tarafından belirlenir.

50

Komisyonların Çalışması
Madde 17 – Önseçim ve görevlendirme komisyonları eksiksiz olarak
toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından
sorumludurlar.
Görevlendirme İşlem Dosyasının Düzenlenmesi
Madde 18 – Görevlendirme suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası
düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin
hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, duyuruya ilişkin belge
ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.
İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler
Madde 19 – Görevlendirmenin en elverişli koşullarla sonuçlanmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranır.
Bu amaçla puanlama esaslarına göre önseçim yapılır.
Önseçime müracaat eden şirketlerin yeterliliklerini tespit etmek için
görevin özelliğine bağlı olarak istenecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu,
bu bilgi ve belgelerin hangi esaslara göre değerlendirileceğini belirten ön
seçim dokümanları Genel Müdürlükçe hazırlanır. Önseçim dokümanlarındaki formlara uygun olarak istekliler tarafından hazırlanan bilgi ve belgelere verilebilecek maksimum puanları gösterir bir puanlama cetveli de
önseçim dokümanları arasında yer alır.
(Değişik üçüncü fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Önseçim
dokümanlarında;
a) Sermaye şirketinin ana sözleşmesine ve sermaye yapısına,
b) Kurulması taahhüt edilen anonim şirket ile ilgili olarak ortaklık kurulacak firmaların taahhütnameleri ve sermaye yapılarına,
c) Sermaye şirketince veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketçe öngörülen finansman modeline,
ç) Görevin nasıl bir organizasyonla gerçekleştirileceğine,
d) Sermaye şirketinin veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi oluşturacak ortakların görev kapsamı işlerdeki deneyimine,
e) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer hususlara,
ait bilgi ve belgeleri isteyen formlar bulunur.
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İsteklilerin önseçim dokümanlarında belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz
vermeleri ve Türkiye›de tebligat için adres göstermeleri zorunludur.
Görevlendirme İçin Önseçim İlanı
Madde 20 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
Görev konusu işler, isteklilere Resmî Gazete’de ve yurt içinde dağıtımı yapılan yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son müracaat
tarihinden en az onbeş gün önce olmak üzere ve birer defa ilan yapılarak
duyurulur.
Önseçim İlanında Bulunması Zorunlu Hususlar
Madde 21 – İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İsteklilerin Türkiye’de kurulu
sermaye şirketi veya kurulması taahhüt edilen anonim şirket olacağı,
b) Görevin niteliği, yeri ve kapsamı,
c) Önseçim belgelerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
d) Önseçim için istenen belgelerin nereye ve hangi tarih ve saate kadar
teslim edileceği.
Teklif Vermeye Davet
Madde 22 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
Önseçim komisyonunca yeterli görülen isteklilere belirtilen gün ve saatte
tekliflerini vermeleri için yapım işi ihtiva eden görevlendirmelerde en az
kırkbeş gün, yapım işi ihtiva etmeyen görevlendirmelerde en az otuz gün
önce iadeli taahhütlü bir davet mektubu gönderilir veya imza karşılığı
teslim edilir.
Önseçim ve Görevlendirme İçin Son Başvuru Tarihlerinin Tatil Gününe
Rastlaması
Madde 23 – Önseçim ve görevlendirme için son başvuru tarihleri tatil
gününe rastlamışsa, önseçim başvurusu ve görevlendirme tekrar ilana
gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır.
İlandan sonra çalışma saati değişse de ilan edilen saat değişmez.
Tekliflerin Açılma Zamanı
Madde 24 – Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde
olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma
saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.
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Tekliflerle İlgili Masraflar
Madde 25 – Kabul edilsin veya edilmesin teklif veren sermaye şirketlerinin teklifleri ile ilgili her türlü masraf kendilerine aittir.
Geçici Teminat
Madde 26 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Teklif
verenlerden teklif mektubu ile beraber finansman analiz raporunda gösterilen, proje dâhil, yapım maliyeti veya işletme hakkı devir bedeli üzerinden en az % 1 en çok % 3 oranında geçici teminat alınır.
Görevlendirilmesine karar verilen şirketin sözleşme yapmaktan kaçınması
veya kesin teminatı vermemesi durumunda, protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın, görevlendirme kararı kaldırılır ve geçici teminatı Genel Müdürlükçe gelir kaydedilir.
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Madde 27 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
Geçici teminat, yapım kesin teminatı veya işletme teminatı olarak kabul edilecek değerler şunlardır:
a) Tedavüldeki Türk parası veya şartnamede cinsi belirtilen döviz.
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu
senetler yerine düzenlenen belgeler.
İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen
yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında
faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi
üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilenlerden nominal değere faiz dâhil
edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları dışındaki teminatlar görevlendirme komisyonlarınca
teslim alınamaz. Bunların saymanlığa yatırılması zorunludur.
Görevlendirilmesine karar verilen istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, görevlendirmeden
sonra saymanlığa teslim edilir; diğer isteklilere ait teminatlar hemen iade
edilir. Görevlendirilmesine karar verilen istekli ile sözleşme imzalanması
hâlinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat,
sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.
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Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar üçüncü kişilerce haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz.
Teminat Mektupları
Madde 28 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
3465 sayılı Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve
şeklini ve varsa geçerlik süresini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

54

İKİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Görevlendirme Kararları
Önseçimin Uygulanmaması
Madde 29 – Özellik arz eden ve üzerinde yapımı ileri teknoloji gerektiren köprü ve tünel ihtiva eden otoyolların yapımı, bakımı ve işletilmesi
ile ilgili görevlendirmelerde önseçim ilanı ve önseçim işleminin uygulanmamasına, Genel Müdürlüğün önerisi, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca karar verilebilir.
Uygun Teklifin Tespiti
Madde 30 – Belgeleri uygun bulunan ve aynı zamanda Genel Müdürlüğe
sağlayacağı toplam geliri en yüksek olan teklif uygun teklif olarak kabul
edilir.
Toplam gelir, tesisin ekonomik ömrünün işletmeye açılma tarihinden itibaren 50 (elli) yıl olduğu kabul edilerek, sermaye şirketi tarafından işletildiği
süre içinde yıllık gayri safi hasıladan verilmesi taahhüt edilen paylar ile
tesisin Genel Müdürlüğe tesliminden sonraki dönemde Genel Müdürlüğün
elde edeceği tahmini gelirin toplamıdır.
Toplam gelirin hesaplanması ile ilgili esaslar ayrıntılı olarak şartnamede
belirtilir.
(Ek fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İşletme hakkı devrine ilişkin
görevlendirmelerde tekliflerin değerlendirilmesi için toplam işletme süresi
için ödenecek devir bedeli, ödeme koşulları ve şartnamede yer alan diğer
hususlar dikkate alınarak yapılacak değerlendirmede ekonomik açıdan en
avantajlı teklif uygun teklif olarak kabul edilir.
Komisyonların Görevlendirmeyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması
Madde 31 – Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle görevlendirmeyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların görevlendirmeyi yapmama kararı kesindir.
Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar
Madde 32 – Görevlendirme komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon
başkan ve üyelerinin adları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
Kararlarda isteklilerin adları, adresleri, teklif ettikleri görev süreleri ve pay
yüzdeleri, görevlendirmenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi
gerekçelerle yapıldığı, görevlendirme yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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Görevlendirme Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi
Madde 33 – Görevlendirme komisyonları tarafından alınan görevlendirme kararları, Genel Müdürün uygun görüşü ile Bakan onayına sunulur.
Bakan tarafından karar 30 gün içinde onaylanmaz veya iptal edilirse görevlendirme hükümsüz sayılır.
Görevlendirme Kararlarının Bildirilmesi
Madde 34 – Bakan tarafından onaylanan görevin verilmesine ilişkin görevlendirme komisyonu kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, görev verilmesine karar verilen şirketin yetkilisine imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine
postalanır.
Görevlendirme kararının Bakan tarafından iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevlendirme Usulleri
Görevlendirme Usullerinin Neler Olduğu
Madde 35 – Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerin verilmesinde sermaye şirketleri arasında kapalı teklif usulü veya pazarlık usulü uygulanır.
Görevin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, 14 üncü
madde gereğince alınacak onay belgesinde belirtilir.
Belli İstekliler Arasında Yapılacak Görevlendirmeler
Madde 36 – Belli istekliler arasında kapalı teklif usulünün uygulanması
halinde mali ve teknik yeterlilikleri ve güçleri, bu Yönetmelikte belirtilen
usullerle (ön seçim) tespit edilmiş olan isteklilerden kapalı teklif alınır.
(Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması şarttır.
Tekliflerin Hazırlanması
Madde 37 – Bu usulle yapılan görevlendirmeler için teklifler yazılı olarak
yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine
isteklinin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri isteklinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve
istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış
zarfın üzerine isteklinin adı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu
yazılır.
(Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Teklif mektuplarının
isteklinin yetkilisi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen süre
ve Genel Müdürlüğe ödenecek pay yüzdelerinin ya da işletme hakkı devri
süresi için teklif edilen devir bedelinin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Yazı ve rakamla belirtilen değerler arasında farklılık olması
halinde yazı ile belirtilenler geçerli sayılır.
Tekliflerin Verilmesi
Madde 38 – Teklifler davet mektubunda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası
zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi
işe ait olduğu, isteklinin adı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek
57

tekliflerin davet mektubunda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Teklifte Değişiklik Yapılamayacağı
Madde 39 – Teklifler komisyon başkanlığına verildikten sonra teklif verenlerce değişiklik yapılamaz ve teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış Zarfların Açılması
Madde 40 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan isteklilerin yetkili temsilcileri önünde
alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın şartnamede belirtilen forma uygun olarak verilmiş olup olmadığı belirlenir. Dış
zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun veya tam olmayan isteklilerin teklif
mektubunu taşıyan iç zarfları açılmaz ve başka bir işlem yapılmadan diğer
belgelerle birlikte yetkili temsilcilere iade edilir. Bunlar görevlendirmeye
katılamazlar.
İç Zarfların Açılması
Madde 41 – Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, görevlendirmeye katılacakların dışındakiler komisyon toplantı odasından çıkarılır. Daha sonra zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste, komisyon
başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son
fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Kabul
edilmeyen tekliflerin kabul edilmeme sebepleri komisyon kararında açıkça
belirtilir.
Komisyon, incelemesi sırasında gerekli görürse teklif verenden teklifi hakkında açıklayıcı bilgi isteyebilir.
Görevlendirme Sonucunun Karara Bağlanması
Madde 42 – 41 inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;
a) Görevlendirmenin yapıldığı, ancak Bakan onayına bağlı kaldığı,
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise görevlendirmenin 30 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,
c) Görevlendirmenin yapılmadığı,
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hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
Tekliflerin Aynı Olması
Madde 43 – Birkaç istekli tarafından verilen tekliflerin uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve
bunlardan en uygun teklifi verene görev verilir. İkinci tekliflerin de aynı
sonucu vermesi halinde, 19 uncu maddede belirtilen önseçim değerlendirmesinde yüksek puan alan tercih edilir.
Teklif Zarflarının Açılması Sırasında Hazır Bulunmayan İstekliler
Madde 44 – Teklif zarflarının açılması sırasında yetkili temsilci veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil bulundurmayan istekliler görevlendirmenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
Kapalı Teklif Usulüyle Görevlendirmenin Yapılamaması
Madde 45 – Belli sermaye şirketleri arasında istekli çıkmadığı veya teklifin komisyonca uygun görülmediği durumlarda yeniden aynı usulle görevlendirme cihetine gidilir veya kamu yararı görüldüğü takdirde, iş pazarlıkla yaptırılır. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik
ve şartların aynen muhafazası ve teklif veren tüm isteklilerin pazarlığa
davet edilmesi zorunludur.
Pazarlık Usulüyle Görevlendirme
Madde 46 – Pazarlık usulünün uygulanmasında yarar görülen görevlendirmelerde ve 45 inci maddede belirtilen durumlarda pazarlık usulü ile
görevlendirme yapılır.
Pazarlık usulü ile yapılan görevlendirmelerde teklif alınması belli bir şekle
bağlı değildir. Görevlendirme, mali ve teknik yeterlilikleri ve güçleri bu
Yönetmelikte belirtilen önseçim yoluyla tespit edilmiş olan isteklilerden
yazılı veya sözlü teklif almak suretiyle yapılır.
Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve görev
verilenlerin tercih sebepleri komisyon kararında gösterilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme
Görevlendirmenin Sözleşmeye Bağlanması
Madde 47 – Bütün görevlendirmeler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme
Genel Müdürlük adına Genel Müdür veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanır.
Kesin Teminat
Madde 48 – Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla görevlendirme kararı kendisine
tebliğ edilen görevli şirketten, sözleşme yapılmasından önce, sözleşmeye
esas proje dahil, yapım maliyeti üzerinden hesaplanmak suretiyle en az
% 3 (yüzde üç) ve en çok % 6 (yüzde altı) oranında yapım kesin teminatı
alınır.
(Ek fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İşletme hakkı devirlerinde,
görevlendirme kararı kendisine tebliğ edilen görevli şirketten, sözleşme
imzalanmadan önce, devir bedelinin tümüyle ödenmesine kadar geçecek
olan süre için sözleşmeye esas işletme hakkı devir bedelinin en az yüzde
üçü ve en çok yüzde altısı oranında devir kesin teminatı alınır. Bu fıkraya
göre işletme hakkı devirlerinde alınan devir kesin teminatı, devir bedelinin
tümüyle ödenmesi hâlinde iade edilir.
Görevli şirketin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın görevlendirme bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.
İşletme Teminatı
Madde 49 – İşletme sırasında tesislerde meydana gelebilecek zarar, ziyan,
hasar, kaybolma, arıza, bakım noksanlıkları ve benzeri hallere karşı işletme
süresince her yıl için aşağıda belirtilen oranlarda işletme teminatı alınır.
a) İşletmenin birinci yılı için işletme teminatı fiili yatırım tutarının en az %
1 (yüzde bir)’ i en çok % 2 (yüzde iki)’si
b) Birinci yıldan sonraki yıllar için işletme teminatı bir önceki yılın gayri
safi hasılatının en az % 3 (yüzde üç)’ü ve en çok % 9 (yüzde dokuz)’u,
c) Görevin sona erme yılına ait işletme teminatı bir önceki yılın gayri safi
hasılatının en az % 6 (yüzde altı)’sı en çok % 15 (yüzde onbeş)’i
oranındadır.
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(Ek fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İşletme hakkı devirlerinde, işletme
teminatı birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre hesaplanacak tutarda
alınır.
Her yıla ait işletme teminatının verilmesi üzerine bir önceki yıla ait olan
işletme teminatı iade edilir.
(Değişik son fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevli şirketin işletme teminatını zamanında vermemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın, görevli şirket vecibelerini yerine getirmemiş
sayılır ve sözleşme feshedilerek, Genel Müdürlükteki mevcut işletme teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.
Kesin teminat ve işletme teminatının geri verilmesi
Madde 50 – Yapım kesin teminatı, yapım işlerinin sözleşme ve şartname
hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan
ve kabulü yapılıp işletme teminatı alındıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan yapım işleri için ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde görevli
şirkete geri verilir. Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî
vergi kesintilerinin, yapım işinin tamamının kabul tarihine kadar ödenmemesi
hâlinde, yapım kesin teminatı paraya çevrilerek, borçlarına karşılık mahsup
edilir, varsa kalanı görevli şirkete geri verilir.
Görev süresi sonunda, görevin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun
biçimde yerine getirildiği, borç ve taahhütlerden arî olarak tesislerin Genel Müdürlüğe devredildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve işletilmekte olan
bütün tesisleriyle otoyolun ve yolculukla ilgili hizmet tesislerinin eksiksiz,
bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda olduğunun Genel Müdürlükçe kurulan bir devir-teslim komisyonunca tespitinden, devir
teslim tutanağının onaylanmasından ve görevlendirme konusu işten dolayı
idareye herhangi bir borcunun bulunmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan işletme teminatı, Sosyal Güvenlik Kurumundan işletme işleri için
ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde görevli şirkete geri verilir. Görevli
şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret
ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin görev süresi sonuna kadar ödenmemesi hâlinde, işletme teminatı paraya çevrilerek,
borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı görevli şirkete geri verilir.
Sözleşmeye Davet
Madde 51 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevin
verilmesine ilişkin görevlendirme komisyonu kararının kesinleşmesinden
sonra, uygun görülen sermaye şirketine Genel Müdürlükçe karar sonucu
yazılı olarak bildirilir ve şirket, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde
yapım kesin teminatı ya da devir kesin teminatı vermeye ve sözleşme yapmaya davet edilir.
61

Sözleşme, Genel Müdür veya yetkili kıldığı temsilcisi ile sermaye şirketinin yetkili temsilcisi veya temsilcileri arasında imzalanır.
Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
Madde 52 – Görevlendirme kararı kendisine tebliğ edilen istekli;
a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Sözleşme yapılmasından önce,
şartnamede belirlenen oran ve şartlarda yapım kesin teminatını ya da devir
kesin teminatını,
b) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Sözleşmede belirtilen oran ve
şartlarda işletme teminatını,
vermek zorundadır.
Teminatların alınması, kullanılması ve iadesi veya gelir kaydı ile ilgili usul
ve esaslar sözleşmede düzenlenir.
Sözleşmenin Yapılması
Madde 53 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevlendirilmesine karar verilen sermaye şirketi, 51 inci maddede öngörülen
süre içerisinde yapım kesin teminatını ya da devir kesin teminatını yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Görevin verilmesine ait kararın kesinleşmesi, sözleşmenin yapılması ve
tescili ile ilgili vergi, resim, harç ve her türlü giderler görevlendirilen sermaye şirketine aittir.
Görevlendirilmesine karar verilen sermaye şirketi bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
görev verilmesinden vazgeçilir ve geçici teminat Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.
Genel Müdürlüğün Görev ve Sorumluluğu
Madde 54 – Genel Müdürlük 51 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde istekli, sürenin bitmesinden
itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesiyle
bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. İstekli görevlendirmeye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.
34 üncü maddedeki sürede tebligatın yapılmamasından dolayı Genel Müdürlüğün zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.
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Görevli Şirketin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması
Madde 55 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Sözleşme yapıldıktan sonra, görevli şirketin taahhüdünden vazgeçmesi veya
taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Genel Müdürlüğün en az otuz gün süreli ve nedenleri
açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme, süresinden önce feshedilebilir. Bu durumda ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yapım kesin teminatı veya devir
kesin teminatı ile işletme teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir ve hesabı sözleşmede belirtilen esaslara göre tasfiye edilir.
Gelir kaydedilen teminat görevli şirketin borcuna mahsup edilemez.
Yatırım Miktarındaki Değişiklik
Madde 56 – Sözleşmenin imzalanmasından sonra görevli şirket tarafından
sözleşme konusu yapım işlerinin azaltılması yönünde bir teklif yapılamaz.
Genel Müdürlük, yatırım bedelinin %5 ini geçmemek kaydıyla ilave işler
isteyebilir.
Bu durumdan dolayı görev süresi uzatılamaz. Bakım-işletme süresi içinde
tesislerde yapılacak tevsi işleri için Genel Müdürlükten onay alınması zorunludur. Tevsi işleri için görev süresi uzatılamaz.
Görev Süresi
Madde 57 – Görev süresi sözleşme ile belirlenir ve en çok 49 yıl olabilir.
Bu süre, görev kapsamındaki bütün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla
ilgili hizmet tesislerinin, sözleşmede belirtilmiş ise proje yapımı da dahil,
yapım, bakım ve işletme sürelerini kapsar.
Görev, sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar ve bitim tarihi yıl, ay, gün
ve saat olarak sözleşmede belirtilir.
Süre Uzatımı
Madde 58 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
Yapım safhasında, görevli şirketin kusuru veya ihmali dışında meydana gelen,
işin yapımını ve yürütülmesini engelleyen, görevli şirket tarafından süresinde bildirilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülen mücbir sebeplerden
dolayı süre uzatımı verilebilir.
İşletme döneminde, görevli şirketin kusuru veya ihmali dışında meydana
gelen ve görev konusu tesislerin sözleşmedeki koşullara uygun olarak
işletilmesini engelleyen mücbir sebebe neden olan olaylar nedeniyle,
mücbir sebebin devam ettiği süre kadar işletme süresi uzatılabilir. Genel
Müdürlüğün ve görevli şirketin mücbir sebebe neden olan olaylara ilişkin
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hak ve yükümlülükleri ile bu süre içinde alınacak tedbirler sözleşmede
belirtilir. Görevli şirket, süre uzatımı dışında herhangi bir tazminat
talebinde bulunamaz.
Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen süre uzatımı görev süresinin sonuna eklenir.
Mücbir sebeplerle süre uzatımı verilse dahi görev süresi hiçbir şekilde 49
yılı geçemez.
Görevin Devri
Madde 59 – Görevli şirket, görevi kısmen veya tamamen Genel Müdürlüğün uygun görmesi ve Bakan onayı ile bir başka sermaye şirketine, göreve
ilişkin aynı sözleşme şartları ile devredebilir. Ancak, devralacak sermaye
şirketlerinde ilk görevlendirmedeki şartlar aranır.
Bu takdirde görevi devralan şirket, Genel Müdürlük ile görevli şirket arasında mevcut sözleşme hükümlerini ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri aynen kabul etmiş sayılır ve Genel Müdürlük, görevli şirket ve
görevi devralan şirket arasında bir devir sözleşmesi yapılır.
İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve görevli şirket
hakkında 55 inci madde hükümleri uygulanır.
Görevli Şirketin Acze Düşmesi veya İnfisahı
Madde 60 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
Görevli şirketin acze düşmesi veya infisahı hâlinde ve sözleşmeye göre
bu durumda alınacak ek tedbirlerin uygulanmaması hâlinde sözleşme, süresinden önce Genel Müdürlükçe feshedilebilir. Bu durumda, teminatları
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.
Feshin Sonuçları
Madde 61 – Sözleşmenin, 55 veya 60 ıncı maddelere göre süresinden önce
feshedilmesi halinde sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona
ermenin sonuçları sözleşmede düzenlenir. Bu gibi hallerde Genel Müdürlük yeniden görevlendirme yapabilir.
Görev Kapsamındaki İşlerin Üçüncü Şahıslara Yaptırılması
Madde 62 – Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün
uygun göreceği şahıs veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi
görevli şirketin Genel Müdürlüğe karşı bütün yükümlülükleri aynen devam eder.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Görevlendirme İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar
Yasak Fiil ve Davranışlar
Madde 63 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)
Görevlendirme işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla görevlendirmeye ilişkin işlemlere fesat
karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma
teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya görevlendirme kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü
yerine getirirken görevlendirmeye zarar verecek işler yapmak veya işin
yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,
ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, görevlendirmelerde bir istekli
tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak,
asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,
d) 9 uncu maddeye göre görevlendirmeye katılamayacağı belirtildiği hâlde
ihaleye katılmak,
yasaktır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Görevlendirme ve İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama
Madde 64 – 63 Üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar görevlendirme sırasında vaki
olmuşsa Genel Müdürlükçe o göreve iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil
veya davranışlarının özelliğine göre Bakanlık tarafından, haklarında bir
yıla kadar bütün görevlendirme ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı
verilir. Genel Müdürlük bu kararı, Resmi Gazete’de ilan eder. Bu kararlar,
sermaye şirketinin siciline de işlenir. Yasaklanan sermaye şirketleri, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak görevlendirmelere ve
ihalelere katılamazlar.
Haklarında bu yolda işlem yapılan sermaye şirketlerinin diğer ortak şirketlerine de aynı müeyyide uygulanır.
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Görev verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayan veya sözleşme
yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen sermaye şirketleri hakkında da, Bakanlık tarafından, bir yıla kadar
görevlendirilmekten ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve
bu kararlar Resmi Gazete’de ilan edildiği gibi ilgililerin sicillerine de işlenir.
Genel Müdürlük görevlendirme için müracaat eden sermaye şirketinin yasaklamayı gerektirir bir durumunu tespit ettiği takdirde, bu hususu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları
Madde 65 – 63 üncü maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları,
görev tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa
dahi görevli şirketin yetkili temsilcileri hakkında genel hükümlere göre
işlem yapılır.
Genel Müdürlük Görevlilerinin Sorumluluğu
Madde 66 – Ön seçim, görevlendirme, muayene, kabul, devir - teslim
komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin
zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti
halinde haklarında disiplin ve ceza kovuşturması genel hükümlere göre
yapılır.
Hileli İnşaat ve Onarımı
Madde 67 – Tüm tesisleri ile birlikte otoyol veya yolculukla ilgili hizmet
tesislerinin yapım ve onarımlarında işletmeye açılma tarihinden itibaren
görev süresi içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın
teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan hasarların giderilmesinden görevli şirket sorumludur. Bu nedenle görev süresi uzatılmaz.
Bu sorumluluğunu yerine getirmeyen görevli şirket hakkında 55 inci madde hükümleri uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
İşletme Süresince Gayri Safi Hasıladan Pay Alınması
Madde 68 – Genel Müdürlük işletme süresince gayri safi hasıladan pay
alabilir. Bununla ilgili esaslar sözleşmesinde belirlenir.
Kamulaştırma
Madde 69 – Otoyol, bakım, işletme ve yolculukla ilgili hizmet tesisleri
için gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük
adına yapılır.
(Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Otoyol yapımı için
gerekli şantiye yeri ve malzeme ocakları görevli şirket tarafından temin
edilir, ancak, şartnamesinde belirtilmek kaydıyla bu yerler Genel Müdürlükçe de mevzuat hükümleri uyarınca temin edilebilir.
Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen,
görevli şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağlanabilir.
Mülkiyet
Madde 70 – Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerine yapılacak otoyol
ve tesislerin mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir.
Bakım
Madde 71 – Görevli şirket, işletme süresi içinde, görev kapsamındaki
otoyolun ve bakım işletme tesislerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bakımını, sözleşme ve şartnamede öngörülen şekilde yapmakla
ve işletmenin devamlılığını sağlayacak şekilde bunları bakımlı tutmakla
yükümlüdür.
Trafik Güvenliği
Madde 72 – Görevli şirket, görev yerinde, mevzuat; sözleşme ve şartnamede belirlenmiş trafik güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve bu konuda
görevlilere gereken kolaylığı göstermek ve yardımcı olmakla yükümlüdür.
Görev Yeri İçinde Kalan Tesislerin Yerinin Değiştirilmesi
Madde 73 – Görev yeri içinde kalan gerçek veya tüzel kişilere veya kamu
kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yeraltı veya yerüstü tesislerinin yerinin değiştirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin protokollar görevli
şirket veya duruma göre Genel Müdürlükçe düzenlenir.
Ancak tesislerin yerinin değiştirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin
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olarak gerek görevli şirket ve gerek Genel Müdürlükçe düzenlenecek protokollarda öngörülen mali külfet görevli şirket tarafından karşılanır.
İşin Kontrolü
Madde 74 – Görev kapsamı içindeki işlerin projelerine, teknik şartnamelere, standartlara, sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı
Genel Müdürlükçe kontrol edilir veya ettirilir.
Bu kontrol, görevli şirketin sorumluluklarının paylaşılması anlamına gelmez.
Görevli şirket görev kapsamı içindeki işlerin projelerine, teknik şartnamelere, standartlara, sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını
yetkili bir müşavir mühendislik firması eliyle ve masrafları kendisine ait
olmak üzere etkin bir şekilde kontrol ettirir. Kontrollukla ilgili masraflar
finans analizinde gösterilir.
(Değişik dördüncü fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Kontrollük işlerini yapacak müşavir mühendislik firması görevli şirketin önerisi ve Genel Müdürlüğün onayı ile seçilir. Görevli şirketin işe başlama tarihinden
itibaren üç ay içerisinde idarenin onaylayacağı bir müşavir mühendislik
firmasını görevlendirmemesi hâlinde sözleşme feshedilir.
Müşavir mühendislik firması kontrolluk işini yürütürken işin ilerlemesi ve
sözleşme ve eklerine uygunluğu ile ilgili periyodik raporlar düzenler. Bu
raporlar proje ve yapım safhasında aylık, bakım-işletme safhasında 3 aylık
aralarla olur. Görevli şirket bu raporları düzenli bir şekilde Genel Müdürlüğe gönderir.
Kontrolluk işleriyle ilgili diğer hükümler sözleşmede düzenlenir.
Yapım İşinin Kabulü ve işletme İzninin Verilmesi
Madde 75 – Görevli şirketin, görev kapsamındaki işlerin tamamlandığını
ve tesisleri ile birlikte tüm otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin işletmeye hazır olduğunu yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirdiği
tarihten itibaren 20 gün içinde Genel Müdürlükçe bir yapım işleri kabul
komisyonu teşkil edilir. Bu komisyon tarafından;
a) Tamamlandığı belirtilen tesislerin projelerine, sözleşmesine ve sözleşme eki şartnamelere ve standartlara uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir ve şartlara uygunluğu tespit edilenler için kabul tutanağı düzenlenir.
Kabulü yapılan otoyol ve tesislere işletme izni verilir. Genel Müdürlükçe
uygun görülmesi halinde görev kapsamındaki otoyol ve tesislerin kısmi
kabulü yapılabilir ve bunlara kısmi işletme izni verilebilir.
b) Bu tesislerde hatalı ve noksan işler tespit edildiğinde; bunlar işletmeye
engel teşkil etmeyecek nitelikte ise tamamlanması için bir süre verilerek
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bu otoyol ve tesislere de işletme izni verilebilir. Hatalı ve noksan işler,
verilen sürede tamamlanmaz ise bunlar Genel Müdürlükçe yapılır veya
yaptırılır; görevli şirket bu işler için yapılan harcamaları bir kat fazlası ile
ödemekle yükümlüdür. Hatalı ve noksan işlerin tamamlanması için verilen
süre hiçbir şekilde görev süresini uzatmaz.
(a) ve (b) bentleri ile ilgili hükümler ve müeyyideler sözleşmede düzenlenir.
Tarife Belirleme Esasları
Madde 76 – Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Genel
Müdürün teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.
Tarifenin tespitinde otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi,
maliyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yolda işletme süresinde yapılan yatırımlar ile bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret
seviyeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları mümkün kılıcı ve teşvik edici
bir gelir seviyesinin sağlanması esas alınır.
Yolculuk ile ilgili hizmet tesislerinde uygulanacak ücretler günün koşul
ları, ekonomik şartlar ve genel hükümlere göre görevli şirket tarafından
Genel Müdürlüğün onayı alınarak tespit edilir. Ancak, bu tesislerde ücret
alınmadan yerine getirilecek hizmet türleri sözleşmede belirlenir.
Tarifenin belirlenmesine ilişkin hükümler sözleşmede düzenlenir.
İşletmeye açma
Madde 77 – Genel Müdürlükçe işletme izni verilmeden otoyol veya yolculukla ilgili hizmet tesisleri işletmeye açılamaz.
1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanununun 11 inci maddesinde
öngörülen duyuru Genel Müdürlükçe yapılır.
İşletme ile ilgili hususlar sözleşme ve eklerinde düzenlenir.
Görevin Sona Ermesi
Madde 78 – Görev kapsamı içindeki bakım-işletme ve yolculukla ilgili
bütün tesisleriyle birlikte otoyol veya yolculukla ilgili hizmet tesisleri ve
müştemilatı, ayrılmaz parçaları (mütemmim cüzleri) ile birlikte, görev süresi sonunda her türlü borç ve taahhütlerden ari, eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden
Genel Müdürlüğe geçer.
Görevli şirket tarafından işletilmekte olan bütün tesisleriyle otoyolun veya
yolculukla ilgili hizmet tesislerinin eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda olduğunun tespiti için yolculukla ilgili hizmet tesislerinde üç ay önce Genel Müdürlüğün onayı ile bir devir-teslim
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komisyonu kurulur. Bu komisyonun çalışması ile ilgili hususlar sözleşmede belirlenir.
Bütün tesisleriyle otoyolda veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinde proje
ve sözleşme hükümlerine göre komisyonca tespit edilen her türlü eksikliklerin, bakım ve onarım gerektiren durumların görev süresi içinde belirtilecek tarihe kadar yapılması ve tamamlanması görevli şirketten istenir.
Yapılması ve tamamlanması istenen eksikliklerin ve onarımların yerine
getirilmemesi halinde bunlar, bedeli bir kat fazlası ile işletme teminatından karşılanmak üzere Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. İşletme
teminatının yetersiz kalması halinde aradaki farkı görevli şirket, Genel
Müdürlüğe ödemekle yükümlüdür.
Görevli Şirketin Sorumluluğu
Madde 79 – Tüm tesisleriyle birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi sırasında, görevin başlamasından bitimine kadar geçen süre içinde, mevzuatta öngörülen her türlü
hukuki, mali ve cezai sorumluluk görevli şirkete aittir.
Sürelerin Hesabı
Madde 80 – Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm
bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Tebligat
Madde 81 – Bu Yönetmelik ile şartname ve sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 82 – Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 83 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
I.
II.
III.
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IV. YAP-KİRALA-DEVRET MODELİNE İLİŞKİN
MEVZUAT
1. SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL
İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI,
YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası		

: 6428

Kabul Tarihi		

: 21/2/2013

Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 9/3/2013

Sayı : 28582

Amaç, kapsam ve tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ihale ile özel hukuk hükümlerine
göre, kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı
kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön proje, ön fizibilite raporu ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, Hazinenin özel
mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım
dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst
hakkı tesis edilmek suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu projeler için alınacak danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı
hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Aşama tamamlama: Yapım işlerinin her bir aşamasının, ihale
dokümanları ve sözleşme hükümleri doğrultusunda tamamlandığının idarenin onayı ile kabul edilmesini,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Bedel: Yüklenicinin, sözleşme çerçevesinde yaptığı tesislerin
kullanımı ile tesisteki belli hizmetlerin sunulması karşılığında yükleniciye
ödenecek olan bedellerin toplamını,
ç) Diğer sözleşmeler: Sözleşme ile bağlantılı olarak yüklenici ile
üçüncü şahıslar arasında imzalanan ve sözleşmeye aykırı hükümler ihtiva
etmeyen sözleşmeleri,
d) Dönemsel yatırım tutarı: Yüklenicinin sözleşmede belirlenecek
dönemlerde yapım işleri için tahsis edeceği tutarı,
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e) Hizmet bedeli: Bedelin bir unsuru olup tesisin ve ekipmanların
kullanıma hazır tutulmasına yönelik bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin bedeli ile ilgili mevzuatına göre hizmet alımı yoluyla gördürülebilecek
hizmetlerin sunulması karşılığında idare tarafından yükleniciye ödenen ve
beş yılı geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ile güncellenen bedeli,
f) İdare: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarının ilgili birimi ile taşra teşkilatlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarını,
g) İhale dokümanı: İhale konusu işe ait idari şartnameler, teknik
şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,
ğ) İhtiyari ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanlarından
başka idarenin ihale dokümanı ile belirleyeceği esaslara göre yerleşkede
yapılacak her türlü hizmet alanını,
h) İstekli: İdarenin açtığı ihaleye teklif veren gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da bunların oluşturduğu ortak girişimleri,
ı) İşletme dönemi yönetim planı: Yükleniciye gördürülecek
hizmetlerin ne şekilde sunulacağını gösteren, işletim ve yönetim
organizasyon modelini içeren planı,
i) Kesin proje: Tesisin idarece temin edilen ön projesine göre, ihale
dokümanı ve temel standartlar dokümanına bağlı kalınarak arazi ve zemin araştırmaları yapılan, yapı elemanları ölçümlendirilen, inşaat sistem
ve gereçleri ile teknik özellikleri belirtilen ve sözleşmenin imzalanmasını
müteakip yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan projeyi,
j) Kullanım bedeli: Bedelin bir unsuru olup tesislerin kullanımı
karşılığında dönemsel olarak idare tarafından yükleniciye ödenen ve sözleşmede belirlenen bedeli,
k) Mecburi ticari hizmet alanları: İdare ve yüklenici tarafından piyasa rayiç fiyatlarına göre belirlenen ücret karşılığında, yerleşkede bulunan ve hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını karşıladıkları, ihale dokümanında belirlenen hizmet alanlarını,
l) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya
özel hukuk tüzel kişisinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş
ortaklığını,
m) Ön fizibilite raporu: Bu Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projenin teknik, finansal, ekonomik, çevresel,
sosyal ve hukuki açıdan yapılabilirliğini analiz eden, öngörülen kullanım
bedeli, hizmet bedeli ve garantiler de dâhil olmak üzere risk analizlerini ve
paylaşımını içeren ve yatırımın geleneksel tedarik yöntemleri yerine kamu
özel iş birliği modeli ile hayata geçirilmesinin gerekçesini karşılaştırmalı
ekonomik ve finansal analizlerle ortaya koyan raporu,
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n) Ön proje: Tesisin ihtiyaç programına göre gerekli zemin ve arazi araştırmaları yapılarak bilgilerin hâlihazır haritalardan alındığı, varsa
çevresel etki değerlendirmelerine dayanılarak hazırlanan plan, kesit ve
görünüşlerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren ve tesisin konsept
ve temel tasarım unsurlarının, ihtiyaç listesi ve diğer hizmet alanlarının
belirlendiği projeyi,
o) Özel amaçlı şirket: İhale sonucunda idare ile imzalanacak sözleşmenin tarafı olan, faaliyet alanı sözleşme konusu ile sınırlı bulunan ve
üzerine ihale bırakılan yüklenici tarafından kurulan anonim şirketi,
ö) Sözleşme: Yapım işlerinde özel amaçlı şirketle idare arasında;
yenileme işleri ile bu Kanun çerçevesinde ihtiyaç duyulan araştırma,
geliştirme, danışmanlık hizmetleri veya ileri teknoloji ya da yüksek mali
kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesi için yüklenici ile idare
arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılan sözleşme ve eklerini,
p) Temel standartlar: Tesisin ve mecburi ticari hizmet alanlarının
projelendirilmesi, yapımı, bakımı ile yüklenici tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen standartları,
r) Tesis: Sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yapılan
ve Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının kanunla tanımlanan görev ve yetkileri ile ilgili iş ve işlemlerini yerine getirmek için kullanacağı bina ve
yapıları,
s) Ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanları ile ihtiyari
ticari hizmet alanlarını,
ş) Toplam sabit yatırım tutarı: Yüklenici tarafından sözleşme
hükümlerine göre yapılacak olan yapım veya yenileme işleri ile ileri
teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren tıbbi donanıma ilişkin
olarak sözleşmede belirtilen toplam yatırım tutarını,
t) Uygulama projesi: Tesise ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından hazırlanan, kesin projeye göre yapının tüm detayını gösteren ve idare tarafından onaylanan projeyi,
u) Üst hakkı sözleşmesi: Tesislerin ve ticari hizmet alanlarının
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde yaptırılması için, bu
taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek şartıyla, bağımsız ve
sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmesi amacıyla düzenlenecek sözleşme
ve eklerini,
ü) Yenileme veya yapım işleri: Mevcut tesislerin yenilenme zarureti
ortaya çıktığı durumlarda Bakanlıkça öngörülecek proje ve belirlenecek
esaslar çerçevesinde yenilenmesi ile Yüksek Planlama Kurulunca
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yapılmasına karar verilen tesisin yapım işlerinin sözleşme hükümlerine
göre yapımı ve söz konusu tesisin bünyesinde yer alan malzeme, teçhizat
ve varsa ihale dokümanında belirtilen tıbbi donanım da dâhil olmak üzere
yüklenici tarafından üstlenilen bütün donanımın temini işlerini,
v) Yerleşke: Sözleşme çerçevesinde yapılan tesis ve ticari hizmet
alanlarının bütününü,
y) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli
ile özel amaçlı şirketi,
ifade eder.
Yapım, yenileme ve hizmet alımı işleri
MADDE 2 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları; ön proje, ön fizibilite raporu, temel standartlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri
çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine bedelsiz olarak tesis
edilecek bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkı sözleşmesinde belirtilen
şartlarla Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, sözleşmede
belirlenecek bedel karşılığında tesis yaptırabilir. Yapım işlerine ilişkin ön
fizibilite raporu ve proje ile ilgili diğer belgeler Sağlık Bakanının imzasıyla Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur. Yapım işlerinin ihalesi,
Yüksek Planlama Kurulundan yetkilendirme kararı alındıktan sonra gerçekleştirilir.
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda kullanımlarında bulunan tesislerin yenilenmesi
işlerini, tesislerdeki belli hizmetlerin sunulması ve/veya ticari hizmet alanlarının işletilmesi ve/veya bedelinin ödenmesi karşılığında yaptırabilir.
(3) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak olan işlere yönelik araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetleri bu Kanunda yer alan ihale
usulleri ile temin edilebilir.
(4) Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde ihale yetkilisi, Bakanlık
ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ilgili birimin, Bakanlık onayı ile taşra birimlerince yapılmasına karar verilen işlerde ise ilgili taşra
biriminin en üst yöneticisidir. Tesisin işletilmesi döneminde sözleşmenin
yürütülmesi yetki ve sorumluluğu ile harcama yetkisi, ilgili taşra biriminin
en üst yöneticisine aittir. Döner sermaye kaynaklarından bu Kanun kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkililiği Bakanlıkça belirlenen
limitler dâhilinde yardımcılara veya en yakın alt kademe yöneticilere devredilebilir.
İhale ilke, usul ve esasları
MADDE 3 – (1) İhalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, kaynakların verimli kullanıl74

masını, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını sağlamak esastır.
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları her bir proje için, ihale iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ön proje, ön fizibilite raporu, fizibilite raporu, temel standartlar dokümanı ile ihale dokümanı hazırlar veya hazırlatır.
(3) Gerek görülmesi hâlinde birden fazla tesis yapım veya yenileme işi tek bir ihale ile yaptırılabilir.
(4) İhalelerde, proje bazında işin niteliğine göre en az maliyetle en
yüksek fayda sağlayan teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul
edilir.
(5) Bu Kanun kapsamındaki tesislerin yenileme veya yapım işlerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanabilir.
(6) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihaledir.
Açık ihale usulünde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitesini
belirleyen ve idarece tespit edilen mali ve teknik yeterlik kriterleri ile ihale
dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenmek ve uygun
olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
(7) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale
usulüdür. Bu ihale, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Ön yeterlik değerlendirmesi, işin niteliğine göre ve rekabeti engellemeyecek şekilde ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yapılır.
b) Ön yeterlikleri kabul edilen isteklilerden kapalı olarak proje ve
fiyat teklifleri alınır.
c) İdare tarafından belirlenen günde isteklilerin huzurunda teklifler
açılır ve teklif edilen projelerin ve fiyatlarının değerlendirmesi yapılmak
üzere oturum kapatılır. Teklif edilen projelerin öncelikle niceliksel olarak
ön projeye uygunluğu incelenir. Bu incelemede projeleri uygun bulunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır; uygun bulunanlar teknik kalite
ve fiyat yönünden değerlendirilerek sıralanır.
ç) Bu sıralamaya göre ihale dokümanında belirtilen sayıda istekli
ile proje geliştirilerek teklife esas proje belirlenir. Belirlenen proje için
isteklilerden kapalı olarak fiyat teklifi alınır. Önceden tespit edilen günde
isteklilerin huzurunda teklifler açılır ve hemen akabinde açık eksiltme
yapılır.
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d) Açık eksiltme sonucunda en düşük teklifi veren istekli ile idarenin fizibilitesi doğrultusunda nihai pazarlık aşamasına geçilir. Nihai pazarlık sonucunda isteklinin teklifi uygun bulunursa bu istekli üzerine ihale
kararı verilir. İlk isteklinin teklifi idarece uygun bulunmazsa ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile nihai pazarlığa devam
edilir. İkinci isteklinin nihai fiyatı ilk isteklinin fiyatından düşükse, ilk isteklinin bu fiyatı kabul etmesi hâlinde ilk istekli, aksi hâlde ikinci istekli
üzerine ihale kararı verilir. İdare, pazarlık sonrasında onuncu fıkraya göre
ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
(8) Pazarlık usulü ile ihale, aşağıdaki hâllerde yapılabilir:
a) Açık veya belli istekliler arasında yapılan ihale sonucunda teklif
çıkmaması
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması sebebiyle ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması
c) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle
teknik ve mali özelliklerinin belirlenememesi
ç) Bu Kanun kapsamında yüklenicinin namı hesabına yaptırılacak
tamamlamaya yönelik işler
d) Öngörülen maliyeti 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen
eşik değerin altı katına kadar olan işler
(9) Sekizinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine göre yapılacak işlerde ilan yapılması zorunlu değildir. Diğer bentlere göre yapılacak işlerde
ise en az bir hafta önceden ilan yapılması zorunludur. İlan yapılmayan
hâllerde en az üç istekli çağrılır.
(10) Yapılan ihale sonucunda idare, teklif edilen fiyatı fizibilitesine
uygun bulmazsa ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptalinden dolayı
isteklilere karşı idarenin herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
(11) Bu Kanun kapsamındaki açık ihale usulü veya belli istekliler
arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler, ön yeterlik veya teklif verme için
belirlenen son müracaat tarihinden en az otuz gün önce olmak üzere Resmî
Gazete’de ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede ve
işin gerektirdiği hâllerde yurt dışında bir gazetede en az birer defa ilan
edilerek duyurulur.
(12) Bu Kanun çerçevesinde yapılan ihalelerde toplam sabit yatırım tutarı veya teklif bedelinin en az yüzde üçü oranında geçici teminat,
yüzde üçü oranında kesin teminat, sabit yatırımın tamamlanmasından sonra işletme döneminde ise yüzde bir buçuğu oranında teminat alınır.
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(13) Üzerine ihale yapıldığı hâlde süresi içinde sözleşme imzalamayan yüklenicinin geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir.
(14) Bu Kanuna göre gerçekleştirilecek ihalelerde ihale yetkilisi,
biri başkan olmak üzere, ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi de muhasebe
ve mali işlerde uzman olmak şartıyla idare personelinden en az beş ve tek
sayıda kişiden oluşan ihale komisyonu görevlendirir. İdarece, ayrıca en az
üç kişiden oluşan muayene ve kabul komisyonları görevlendirilir. Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
(15) 4734 sayılı Kanuna göre ihalelere katılamayacak olanlar, bu
Kanun kapsamındaki ihalelere de katılamazlar.
(16) Bu Kanun çerçevesinde yaptırılacak işlerdeki sabit yatırım
içerisinde yer alan tıbbi donanımın en az yüzde yirmisinin yerli üretim
olması zorunludur. Kullanılacak ürünlerdeki yerli üretim oranı, yerlilik
şartları ve esasları ihale dokümanında belirtilir.
(17) Bu Kanun kapsamındaki ihalelerde, isteklilerden istenen belgelerde eksiklik olması hâlinde sonradan hangilerinin tamamlattırılabileceği yönetmelikle belirlenir.
Sözleşme
MADDE 4 – (1) Sözleşme özel hukuk hükümlerine tabi olup süresi,
tesisin özelliklerine ve fizibilite raporuna bağlı olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere idarece belirlenir.
(2) Tesisin ve ticari hizmet alanlarının yapım işlerinin projelendirilmesinden ve finansmanının sağlanmasından, yapımından, bakım ve
onarımından, yükleniciye bırakılan hizmetlerin yerine getirilmesi ile ticari
hizmet alanlarının işletilmesinden, sözleşme süresi sonunda yerleşkenin
her türlü borç ve taahhütten ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda
Bakanlığa devredilmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, sözleşme
süresince üçüncü kişilere vereceği her türlü zarardan sorumludur. Yüklenicinin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde
idarenin uğrayacağı zararın tazminine ve cezai şartlara ilişkin hükümlere
sözleşmede yer verilir.
(3) İdarenin sözleşmede belirtilen bedeli yükleniciye ödemekte gecikmesi hâlinde uygulanacak gecikme faizine ve şartlarına ilişkin hükümlere sözleşmede yer verilir.
(4) İdare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini
bütün aşamalarda denetler veya denetletir. Bakanlık, yüklenicinin performans denetimi ve işin yönetimine ilişkin olarak bir denetim ve yönetim
sistemi kurabilir.
(5) Yüklenici, sözleşmeden doğan tüm hak ve vecibelerini, aynı
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şartlarla ve bu Kanunda belirtilen şartları haiz başka bir gerçek veya özel
hukuk tüzel kişisine idarenin onayı ile devredebilir. Sözleşmenin bu şekilde devri hâlinde diğer sözleşmeler de devralan gerçek veya özel hukuk
tüzel kişisine devredilmiş sayılır.
(6) Yapım sözleşmesi imzalandıktan sonra sabit yatırım döneminde yüklenicinin sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi
hâlinde, sözleşmede belirlenen derhâl fesih hâlleri hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek
yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir.
Ayrıca keyfiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi
gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. İhtarla belirlenen süre sonunda taahhüdün yerine getirilmemesi hâlinde, finans
sağlayıcılar idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe
gitmek suretiyle işin yapılmasını sağlayabilir. Bunun sağlanamaması hâlinde idare tarafından sözleşme feshedilir.
(7) Yapım sözleşmesinde yüklenicinin işletme döneminde sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi hâlinde, sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hâle gelmesi durumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek
yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir.
Ayrıca keyfiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi
gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. Verilen süre içinde yüklenicinin, yazılı ihtardaki talimata uymaması hâlinde
iş, idare tarafından pazarlık usulü ile yüklenicinin namı hesabına yaptırılarak yükleniciye ödenecek bedelden mahsup edilir. Sağlık hizmetlerinin
sürdürülemez hâle gelmesi durumunda ise keyfiyet yükleniciye en hızlı
vasıtalarla bildirilerek iş, idare tarafından yüklenici namı hesabına yaptırılır. Sağlık hizmetlerinin sürdürülemezliğiyle ilgili hâllerin neler olduğu ve
bildirim usulleri yönetmelikle belirlenir. Yüklenicinin işletme döneminde
sözleşmede belirtilen performans puanının altında kalması hâlinde idare
tarafından sözleşme feshedilir. Bu hâllerde de, finans sağlayıcıların idare
ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gitme hakkı saklıdır.
(8) Yenileme, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve hizmet alım
sözleşmelerinde yüklenicinin sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine
getirememesi hâlinde, sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hâle gelmesi durumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla
keyfiyet açıkça belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. Verilen süre içinde yüklenicinin, yazılı ihtardaki talimata uymaması
hâlinde sözleşme feshedilir. Taahhüdün yerine getirilmemesi dolayısıyla
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sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hâle gelmesi durumunda ise sözleşme
derhâl feshedilir.
(9) (Değişik: 26/2/2014-6527/23 md.) Mücbir sebepler, olağanüstü
hâller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun
ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi
hâllerinde sözleşmenin uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini
sağlamak amacıyla, sözleşme bedelini değiştirmemek kaydıyla Sağlık
Bakanı onayı ile sözleşme ve eklerinde taraflarca değişiklik yapılabilir.
Yapım işlerinde mücbir sebepler, olağanüstü hâller veya yüklenicinin
kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle, sözleşmede öngörülen şartlarda
işin tamamlanamayacağının anlaşılması hâlinde bedel, ihalede nihai
teklifin verildiği tarih esas alınarak güncellenir ve buna bağlı olarak Bakan
onayı ile sözleşmede gerekli düzenlemeler yapılır. Yüksek Planlama
Kurulunun yetkilendirme kararından sonra yapım işlerine ilişkin ön
fizibilite raporu veya projelerde, ihale dokümanındaki yatırım maliyetinde
öngörülen sınırları aşan bir değişiklik olması hâlinde; değişen fizibilite
raporu veya projeler ve ilgili diğer belgeler Yüksek Planlama Kuruluna
yeniden sunulur, Yüksek Planlama Kurulunun yeni yetkilendirmesine
istinaden sözleşme taslağında ve eklerinde gerekli tadiller yapılır. Sözleşmenin taraflarca karşılıklı sona erdirilmesine veya sözleşme değişikliklerine ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir. Sözleşmenin sona erdirilmesi
hâlinde kesin teminat mektubu iade edilir ve sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır.
(10) Sözleşmenin feshi hâlinde sözleşme konusu işlerin hesabı
sözleşme ve genel hükümlere göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisi
kesilir. Maliye Bakanlığınca Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde yüklenici lehine tesis edilen üst hakkı herhangi bir yargı kararı aranmaksızın iptal edilir ve tapu idaresince resen terkin olunur. Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye
intikal eder. Taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilata
yüklenici tarafından zarar verilmesi hâlinde, zarar bedeli de yükleniciden
ayrıca alınır. Bunlardan dolayı, hak lehtarı veya üçüncü kişilerce üst hakkından kaynaklanan herhangi bir hak veya talepte bulunulamaz. Sözleşmenin fesih tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir
heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir durum
tespit tutanağı düzenlenir. Önceden bildirilen günde yüklenici veya vekili
hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve keyfiyet tutanakta belirtilir. Sözleşmenin feshedilmesi hâllerinde
kusurlu tarafın ödeyeceği tazminat ve cezai şartlara sözleşmede yer verilir.
Yükleniciden kaynaklanan sebeple sözleşmenin feshi hâlinde yüklenicinin
kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat
yüklenicinin borcuna mahsup edilmez ve yükleniciler kesin teminat için
herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz.
(11) Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabi79

lecek hukuki ihtilaflarda Türk hukuku uygulanır ve ihtilafların çözümünde
Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak, taraflar
ihtilafın esasına Türk hukukunun uygulanması ve davanın Türkiye’de görülmesi kaydıyla ihtilafın 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler.
(12) İdare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşme Türkçe olarak hazırlanır. Ancak yüklenicinin talebi hâlinde sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanabilir. Metinler arasında herhangi bir çelişki
olması hâlinde Türkçe metin esas alınır.
(13) Bu maddenin uygulanmasına ve sözleşmede yer alacak diğer
konulara ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.
Bedel
MADDE 5 – (1) Bedel ve sözleşme süresinin tespitinde; yatırımın
maliyeti ve projenin mahiyeti, ekipman ve tıbbi donanımın yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, yüklenicinin kârı, yatırım konusu taşınmaz ve tesisteki hizmetlerin ve ticari hizmet alanlarının işletilmesinin
yükleniciye verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır. Dönem sonunda
Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen dönemsel Üretici Fiyat Endeksi
ile Tüketici Fiyat Endeksi toplamının yarısı oranında kullanım bedeli artışı
yapılır. Yüklenici tarafından yabancı para birimi ile kredi temin edilmesi
ve kullanım bedelinin yeniden belirleneceği tarihteki ilgili döviz kurundaki değişimin Üretici Fiyat Endeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi toplamının
yarısı oranından yüksek veya düşük olması hâlinde, idare tarafından yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanacak düzeltme katsayısı marifetiyle kur farkı hesaplanır ve yabancı para birimi ile borçlanma
oranında kullanım bedeline eklenir veya kullanım bedelinden çıkarılır.
(2) Yapım işinin tamamlanmasından önce hiçbir şekilde bedel ödemesi yapılamaz. Ancak aşama tamamlamaları ve kısmi hizmete alınma hâlinde idare tarafından yapılacak kısmi kabullere ilişkin düzenlemelerin yer
aldığı sözleşme hükümleri saklıdır.
(3) Yüklenici tarafından verilen hizmetlerin karşılığı olarak yükleniciye ödenecek hizmet bedellerinin hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslara ihale dokümanında ve sözleşmede yer verilir.
(4) Yüklenicinin, sözleşme süresince öz kaynakları dışında finansal
tablosunda belirtilen toplam borç miktarında, yeniden finansman ve/veya
borç yapılandırması suretiyle azalma meydana gelmesi hâlinde, borç miktarındaki azalma idare ve yüklenici arasında eşit oranda taksim edilerek
kullanım bedeline yansıtılır. Yeniden finansman ve/veya borç yapılandırmasına ilişkin esaslar sözleşmede düzenlenir.
(5) Bedel, Bakanlığa veya bağlı kuruluşlara ait döner sermaye bütçesinden ve/veya merkezi yönetim bütçesinden ödenir.
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Asgari öz kaynak
MADDE 6 – (1) Yüklenici, sözleşme konusu işlerle ilgili gerekli
tüm finansmanı sağlamakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu Kanun kapsamında gerçekleştireceği yapım işleri için tahsis edeceği öz kaynak oranı,
yatırım dönemi süresince sözleşmede belirtilen dönemsel yatırım tutarının
yüzde yirmisinden az olamaz.
Devir
MADDE 7 – (1) Bu Kanuna göre idare ile yüklenici arasında imzalanan yapım sözleşmesi süresi sonunda yerleşke, her türlü borç ve taahhütten ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. Sözleşme süresi sonundaki yerleşkenin mevcut
durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Belirlenen zamanda yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve bu durum tutanakta belirtilir.
Durum tespit tutanağında belirlenen eksiklik ve arızalar, idarece verilecek
sürede yüklenici tarafından tamamlanır. Tamamlanmaması hâlinde eksiklik ve arızaları karşılayacak meblağ, varsa yükleniciye yapılacak ödemelerden mahsup edilir ve/veya teminatından karşılanır. Bu suretle karşılanamaması hâlinde ise yükleniciye tazmin ettirilir.
İmar planlarının yapılması ve onaylanması
MADDE 8 – (1) Bu Kanuna göre gerçekleştirilecek kamu özel iş
birliği projelerinin uygulanacağı yerlerin imar planları, Bakanlığın talep
etmesi hâlinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır, yaptırılır, onaylanır.
İstisnalar
MADDE 9 – (1) Bu Kanun kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili
olarak yatırım dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, idare ile gerçek veya özel
hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kâğıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa
göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu
uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.
Yönetmelik
MADDE 10 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının
görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
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Uygulanmayacak hükümler
MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak iş ve işlemler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı
Kanuna tabi değildir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 12 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta
3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
1 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla ilgili olup yerine
işlenmiştir. 4 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci
bölümünün başlığı “Hazine Garantileri ve Borç Üstlenimi” şeklinde değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.
“Borç üstlenimi
MADDE 8/A- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idareler tarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve
Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesi
planlanan ve tutarı asgari bir milyar Türk Lirası olması öngörülen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmeleri ile Sağlık Bakanlığınca
Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet
Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yap-kirala-devret modeli ile gerçekleştirilmesi
planlanan ve tutarı asgari beş yüz milyon Türk Lirası olması öngörülen
yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmelerinde, sözleşmelerin
süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasının öngörülmesi hâlinde, söz konusu yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansmanın ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev
ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali yükümlülüklerin
Müsteşarlık tarafından üstlenilmesine karar vermeye, üstlenime konu mali
yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit
edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri için Bakanın teklifi, özel bütçeli kamu idareleri için ilgili
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Bakanın talebi ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Borç
üstlenim anlaşmaları anlaşmada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmadıysa
imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Bu madde hükümlerine göre
üstlenim öngörülen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmesi taslağında yer alan ve üstlenimi doğrudan ilgilendiren hükümler hakkında
ihale şartnamesi yayımlanmadan ve ihale sonrasında sözleşme imzalanmadan önce Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Borç üstlenim taahhüdü
kısmen veya tamamen verilebilir. Bu madde kapsamında mali yıl içinde
taahhüt edilecek borç üstleniminin limiti, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
ile belirlenir. Söz konusu limiti bir katına kadar artırmaya Bakanın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri ile Müsteşarlık
tarafından gerçekleştirilen borç üstlenimi tutarları, proje yürütücüsü idarenin genel bütçeli olması hâlinde bağlı bulunduğu Bakanlığın, özel bütçeli olması hâlinde ise kendi bütçesine sermaye gideri olarak kaydedilir.
Söz konusu giderin kaydı için gerekli olan ödenek ilgili idarenin mevcut
sermaye giderleri ödeneği ile karşılanmaksızın doğrudan Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden karşılanır. Müsteşarlık
tarafından gerçekleştirilen borç üstlenimi tutarları devlet dış borcu olarak
kaydedilir ancak 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen limite dâhil
edilmez. Kendisine dış borcun tahsisi yapılabilen idareler dışında kalan
idarelerin yürüttüğü projelerden kaynaklanan borç üstlenimlerinde ilgili
idare Müsteşarlığa üstlenilen tutarda borçlandırılır ve bu kapsamdaki Hazine alacaklarının vadesinde ödenmemesi durumunda 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Müsteşarlık borç üstlenimi kapsamında taraflardan her türlü
bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla ihale ilanına çıkılmış olan projeler açısından uygulama sözleşmeleri taslağına ilişkin ihale öncesi Müsteşarlık görüşü, kısmi üstlenim
taahhüdü ve borç üstlenim limiti hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir.”
MADDE 14 – 4749 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (C) fıkrasının (2) numaralı bendinin sonuna “ile bu Kanunun 8/A maddesi uyarınca
Müsteşarlık tarafından ve 3996 sayılı Kanunun 11/A maddesi uyarınca ilgili idareler tarafından imzalanan borç üstlenim anlaşmaları,” ibaresi eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer alan “kuruluşlarla imzalanan ekonomik
ve ticari mahiyetteki anlaşmalar çerçevesinde” ibaresi “kuruluşlardan”
ibaresiyle, “geri ödenmesini” ibaresi “geri ödenmesi ile bu finansmana
ilişkin diğer hususları” ibaresiyle değiştirilmiş ve “münhasıran” ibaresi
metinden çıkarılmıştır.
MADDE 15 – 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında
Kanunun 11/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11/A- Görevli şirket ile yapılacak sözleşmede, sözleşmenin feshedilerek yatırım ve hizmetin süresinden önce ilgili idare tara83

fından devralınması hükmünün bulunması hâlinde, yatırım ve hizmetlerin
gerçekleştirilmiş kısmına tekabül eden yurt dışından sağlanan finansmanın
ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar
da dâhil olmak üzere mali yükümlülüklerin idare tarafından üstlenilmesine, gerçekleştirilmemiş yatırım ve hizmetlere ilişkin kısmının ise idarenin
talebine bağlı olarak kullanılabileceğine ilişkin hükümlere yer verilebilir.
Genel bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklar ve mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere
yönelik sözleşmelerde sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin
ilgili idareler tarafından devralınmasının öngörülmesi hâlinde, yatırım
ve hizmetlerin finansmanı amacıyla temin edilen yurt dışından sağlanan
finansmanı ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden
kaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali yükümlülükleri üstlenmeye söz
konusu idare yetkilidir. Bu idarenin, özel bütçe kapsamında olması hâlinde
bu yükümlülüklerin ilgili idarenin bağlı olduğu Bakanlığın teklifi üzerine
ilgili idare tarafından üstlenilmesine karar vermeye, üstlenime konu mali
yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit
edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim
anlaşmaları anlaşmada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmadıysa
imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer.
Hazine Müsteşarlığınca borç üstlenimi 28/3/2002 tarihli ve 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde yürütülür.”
Mevcut ihaleler ve yönetmelik
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce 3359 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 7 nci
maddesi çerçevesinde ilana çıkılarak ihale süreci başlatılmış olan işler
mevcut ihale şartnamelerine göre sonuçlandırılır. (Değişik ikinci cümle:
26/2/2014-6527/24 md.) Ancak bu Kanunun üst hakkı tesisine yönelik
hükümleri ile 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ve 4 üncü maddesinin
dokuzuncu fıkrası, süreci devam eden ihalelere ve sözleşmesi imzalanmış
işlere de uygulanır.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi çerçevesinde ihale süreci tamamlanmış olan veya
devam eden işlere ait şartnamelerdeki, yüklenici tarafından yapılacak sağlık yerleşkesinin dışındaki taşınmazların ticari alan olarak işletilmek üzere
yükleniciye verilebileceğine dair hükümler uygulanmaz ve sağlık yerleşkesi dışındaki taşınmazlar yükleniciye verilmez; ihale iş ve işlemleri ile
yapılmış olan sözleşmeler bu hükümler geçerli olmaksızın yürütülür.
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(3) (Ek: 26/2/2014-6527/24 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi çerçevesinde yapılan
ihalelere karşı açılan davalarda idari yargı mercilerince verilen kararların
gerekleri mevcut ihale dokümanında ve sözleşmelerde gerekli düzenlemeler yapılarak yerine getirilir ve işler buna göre yürütülür.
(4) Bu Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen yönetmelik altı ay
içerisinde yürürlüğe konulur.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
a) 13 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanuna eklenen 8/A maddesinin
borç üstlenim limitine ilişkin hükmü 1/1/2014 tarihinde,
b) 13 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanuna eklenen 8/A maddesinin borç üstlenim limiti dışındaki hükümleri ve 14 üncü maddesi ile 4749
sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan düzenlemeler 1/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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2. SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASINA DAİR
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/2014 No : 2014/6282
Dayandığı Kanunun Tarihi

: 21/2/2013 No : 6428

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/5/2014 No : 28995
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ihale ile özel hukuk hükümlerine göre, kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı
ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön proje, ön
fizibilite raporu ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, Hazinenin
özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte
üst hakkı tesis edilmek suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu projeler için alınacak danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren
bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen yapım,
yenileme ve hizmet alımlarına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı
Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması,
Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Aşama tamamlama: Yapım işlerinin her bir aşamasının, sözleşme hükümleri doğrultusunda tamamlandığının idarenin onayı ile kabul
edilmesini,
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b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Bedel: Yüklenicinin, sözleşme çerçevesinde yaptığı tesislerin
kullanımı ile tesisteki belli hizmetlerin sunulması karşılığında yükleniciye
ödenecek olan bedellerin toplamını,
d) Danışman: Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak işlerle ilgili
olarak danışmanlık hizmeti alınan gerçek veya tüzel kişileri,
e) Danışmanlık/Hizmet alımı: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerle ilgili olarak araştırma-geliştirme, proje yapımı ve uygulama,
işletme, hukuk, teknoloji ve benzeri konularda alınacak değerlendirme ve
müşavirlik hizmetlerini,
f) Diğer sözleşmeler: Sözleşme ile bağlantılı olarak yüklenici ile
üçüncü şahıslar arasında imzalanan ve sözleşmeye aykırı hükümler ihtiva
etmeyen sözleşmeleri,
g) Dönemsel yatırım tutarı: Yüklenicinin sözleşmede belirlenecek
dönemlerde yapım işleri için tahsis edeceği tutarı,
ğ) Döviz kuru: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
açıklanan döviz alış kuru üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan
döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değeri,
h) Harcama yetkilisi: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında bütçe ile ödenek tahsis edilen ilgili birimin en üst yöneticisini,
Bakanlık onayı ile taşra birimlerince yapılmasına karar verilen işlerde ve
tesisin işletilmesi döneminde ilgili taşra biriminin en üst yöneticisini,
ı) Hizmet: Tesisin ve ekipmanların kullanıma hazır tutulmasına
yönelik bakım, onarım ve benzeri hizmetler ile ilgili mevzuatına göre
hizmet alımı yoluyla gördürülebilecek hizmetleri,
i) Hizmet bedeli: Bedelin bir unsuru olup, hizmetlerin sunulması karşılığında idare tarafından yükleniciye ödenen ve beş yılı geçmemek
üzere dönemsel piyasa testi ve sözleşme hükümleri ile güncellenen bedeli,
j) İdare: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarının ilgili birimi ile taşra teşkilatlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarını,
k) İhale dokümanı: İhale konusu işe ait idari şartnameler, teknik
şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,
l) İhtiyari hizmetler: Hizmet alımı yoluyla gördürülebilecek olan,
yükleniciye verilip verilmeyeceği idarenin takdirinde bulunan ve ihale dokümanında belirlenen temizlik, güvenlik, otopark, laboratuvar, görüntüleme ve benzeri destek hizmetlerini,
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m) İhtiyari ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanlarından başka idarenin ihale dokümanı ile belirleyeceği esaslara göre yerleşkede yapılacak her türlü hizmet alanını,
n) İstekli: İdarenin açtığı ihaleye teklif veren gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da bunların oluşturduğu ortak girişimleri,
o) İşletme dönemi yönetim planı: Yükleniciye gördürülecek hizmetlerin ne şekilde sunulacağını gösteren, işletim ve yönetim organizasyon modelini içeren planı,
ö) İş ortaklığı: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya özel
hukuk tüzel kişisinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ortak
girişimi,
p) Kanun: 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği
Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,
r) Kesin proje: Tesisin idarece temin edilen ön projesine göre, ihale
dokümanı ve temel standartlar dokümanı uyarınca arazi ve zemin araştırmaları yapılan, yapı elemanları ölçümlendirilen, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özellikleri belirtilen ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip
yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan projeyi,
s) Kullanım bedeli: Bedelin bir unsuru olup tesislerin kullanımı
karşılığında dönemsel olarak idare tarafından yükleniciye ödenen ve sözleşmede belirlenen bedeli,
ş) Mecburi hizmetler: Tesisinin ve ekipmanlarının kullanıma hazır
tutulmasına yönelik olup bina ve arazi hizmetleri, yer ve bahçe bakım
hizmetleri, olağanüstü bakım onarım hizmetleri gibi idare tarafından ihale
dokümanında belirlenen, yüklenici tarafından yerine getirilmesi mecburi
olan hizmetleri,
t) Mecburi ticari hizmet alanları: İdare ve yüklenici tarafından piyasa rayiç fiyatlarına göre belirlenen ücret karşılığında, yerleşkede bulunan
ve hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını karşıladıkları, tesisin mahiyetine
göre yapılması idarece zorunlu tutulan ve ihale dokümanında belirlenen
hizmet alanlarını,
u) Nihai teklif: Yapım işlerinde açık eksiltme öncesi, yüklenici tarafından ihale şartnamesine uygun olarak sunulan ikinci kapalı zarf teklifini,
ü) Ön fizibilite raporu: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilmesi öngörülen yenileme ve yapım işlerinde, projenin teknik,
finansal, ekonomik, çevresel, sosyal ve hukuki açıdan yapılabilirliğini
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analiz eden, öngörülen kullanım bedeli, hizmet bedeli ve garantiler de
dahil olmak üzere risk analizlerini ve paylaşımını içeren ve yatırımın
geleneksel tedarik yöntemleri yerine kamu özel iş birliği modeli ile hayata
geçirilmesinin gerekçesini karşılaştırmalı ekonomik ve finansal analizlerle
ortaya koyan raporu,
v) Ön proje: Yenileme ve yapım işlerinde, idare tarafından hazırlanan, tesisin ihtiyaç programına göre gerekli zemin ve arazi araştırmaları
yapılarak bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, varsa çevresel etki değerlendirmelerine dayanılarak hazırlanan plan, kesit ve görünüşlerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren ve yol gösterici mahiyette tesisin
konsept ve temel tasarım unsurlarının, ihtiyaç listesi ve diğer hizmet alanlarının belirlendiği projeyi,
y) Özel amaçlı şirket: İhale sonucunda idare ile imzalanacak sözleşmenin tarafı olan, faaliyet alanı sözleşme konusu ile sınırlı bulunan ve
üzerine ihale bırakılan yüklenici tarafından kurulan anonim şirketi,
ortağı,

z) Pilot ortak: Ortak girişimlerde iş ortaklığını temsile yetkili olan

aa) Piyasa testi: Teknolojik gelişmeler ve yeni ihtiyaçlar gözönüne
alınmak, rekabet ve saydamlık sağlanmak suretiyle, yüklenicinin üstlendiği tıbbi ekipman da dahil her türlü donanım, mefruşat ve hizmetlere ilişkin
olarak, belirli dönemlerde ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı seçme işlemini,
bb) Sözleşme: Yapım işlerinde özel amaçlı şirketle idare arasında;
yenileme işleri ile bu Yönetmelik çerçevesinde ihtiyaç duyulan araştırma,
geliştirme, danışmanlık hizmetleri veya ileri teknoloji ya da yüksek mali
kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesi için yüklenici ile idare
arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılan sözleşme ve eklerini,
cc) Temel standartlar: Yenileme ve yapım işlerinde, tesisin ve mecburi ticari hizmet alanlarının projelendirilmesi, yapımı, bakımı ile yüklenici tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen
standartları,
çç) Tesis: Sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yapılan
ve Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının kanunla tanımlanan görev ve yetkileri
ile ilgili iş ve işlemlerini yerine getirmek için kullanacağı her türlü bina ve
yapıları,
dd) Ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanları ile ihtiyari
ticari hizmet alanlarını,
ee) Toplam sabit yatırım tutarı: Yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine göre yapılacak olan yapım veya yenileme işleri ile ileri tekno89

loji ya da yüksek mali kaynak gerektiren tıbbi donanıma ilişkin olarak
sözleşmede belirtilen toplam yatırım tutarını,
ff) Uygulama projesi: Tesise ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından hazırlanan, kesin projeye göre yapının tüm detayını gösteren ve idare tarafından onaylanan projeyi,
gg) Üst hakkı sözleşmesi: Tesislerin ve ticari hizmet alanlarının
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde yaptırılması için, bu
taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek şartıyla, bağımsız ve
sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmesi amacıyla düzenlenecek sözleşme
ve eklerini,
ğğ) Yatırım dönemi: Sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılmasından
itibaren, yüklenici tarafından sözleşme çerçevesinde yapımı ve donanımı
tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen tesislerin tümünün idarece
teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi,
hh) Yenileme ve yapım işleri: Mevcut tesislerin yenilenme zarureti
ortaya çıktığı durumlarda idarece öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar çerçevesinde yenilenmesi ile Yüksek Planlama Kurulunca yapılmasına
karar verilen tesisin yapım işlerinin sözleşme hükümlerine göre yapımı ve
söz konusu tesisin bünyesinde yer alan malzeme, teçhizat ve varsa ihale
dokümanında belirtilen tıbbi donanım da dahil olmak üzere yüklenici tarafından üstlenilen bütün donanımın temini işlerini,
ıı) Yerleşke: Sözleşmeye konu üst hakkı çerçevesinde yapılan tesis
ve ticari hizmet alanlarının bütününü,
ii) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli
ile özel amaçlı şirketi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel Esaslar ve İhale Hazırlıkları
Temel esaslar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, kaynakların verimli kullanılmasını, ihtiyaçların uygun
şartlarda ve zamanında karşılanmasını sağlamak esastır.
b) Proje bazında ve işin niteliğine göre en az maliyetle en yüksek
fayda sağlayan teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilir.
c) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel
usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde
uygulanır.
ç) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale
dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön
yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya
da davet yapılamaz.
d) Yapım ihalelerinde ihtiyari hizmetler de yükleniciye verilebilir
ve bu husus ihale dokümanında belirtilir. Yapım ihalesinin içerisinde ihale
edilmediği hallerde bu hizmetlerin alımı kamu ihale mevzuatına göre yapılır.
Yapım, yenileme ve hizmet alım işlerine karar verilmesi
MADDE 6- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları ön proje, ön fizibilite raporu, temel standartlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri
çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı
geçmemek üzere yüklenici lehine bedelsiz olarak tesis edilecek bağımsız
ve sürekli nitelikteki üst hakkı sözleşmesinde belirtilen şartlarla Hazinenin
özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde tesis yaptırabilir. Yapım işlerine
ilişkin ön fizibilite raporu ve proje ile ilgili diğer belgeler Bakanın imzasıyla Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur. Yapım işlerinin ihalesi, Yüksek Planlama Kurulundan yetkilendirme kararı alındıktan sonra
gerçekleştirilir.
(2) Yapım işlerinde, ihtiyari hizmetlerin sunulması ve ticari hizmet
alanlarının işletilmesi yükleniciye bırakılabilir ve varsa ihale dokümanında belirtilen tıbbi donanım da dahil olmak üzere bütün donanım ile mefruşatın yüklenici tarafından sağlanması öngörülebilir. Bu durumda bedelin
hesabı, yükleniciye bırakılan hizmetler ve ticari alanlar ile yüklenici tarafından sağlanan donanımlar ve mefruşat dikkate alınarak yapılır.
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(3) İdare, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda
kullanımlarında bulunan tesislerin yenilenmesi işlerini tesislerdeki belli
hizmetlerin sunulması ve/veya ticari hizmet alanlarının işletilmesi ve/veya
bedelinin ödenmesi karşılığında yaptırabilir.
(4) İdare, tesislerin yaptırılması veya yenilenmesi ile ilgili olarak
yüklenici ile imzalanacak olan sözleşmenin süresini, toplam sabit yatırım
tutarını ve bedelini, hazırlanan fizibilite raporunun sonucuna göre ihale
öncesinde belirler. Sözleşme süresi, sabit yatırım dönemi hariç olmak üzere otuz yılı geçemez.
(5) İdare, teknik ve/veya ekonomik yönden daha avantajlı olması
halinde birden fazla yapım veya yenileme işlerini tek bir ihale ile yaptırabilir.
(6) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak olan işlere yönelik araştırma-geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetleri ile ileri teknoloji ve yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetler bu Yönetmelikte yer alan ihale
usulleri ile temin edilebilir.
(7) Sözleşme kapsamında bulunan donanım, mefruşat ve diğer hizmetlerin piyasa testleri için bu Yönetmelikte tanımlanan usuller uygulanır.
Ön hazırlıklar ve yetkilendirme
MADDE 7- (1) İdare, yaptırılması planlanan her bir iş için ihale iş
ve işlemlerinde kullanılmak üzere ön proje, ön fizibilite raporu, yaklaşık
maliyet, temel standartlar dokümanı ile ihale dokümanı hazırlar veya hazırlatır.
(2) Bakanlık; plan, program ve politikaları çerçevesinde belirlediği
ve belli kriterlere dayalı olarak seçimini yaptığı yapım işleri projelerini,
ön fizibilite raporları ve arsa veya arazi teminine yönelik çözüm önerileri
ile birlikte Bakanın imzasıyla Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunar.
Yüksek Planlama Kurulu, Bakanlığın proje önerilerini inceler ve karara
bağlar; yapım işlerinin ihalesi, bu karar alındıktan sonra gerçekleştirilir.
(3) Yenileme işleri ve hizmet alımları Yüksek Planlama Kurulunun
onayına sunulmaz. Ancak 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi
kapsamında yüklenici namı hesabına yaptırılacak işler hariç olmak üzere,
bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işler Bakan onayı alınarak gerçekleştirilir.
(4) İhale yetkilisi, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ilgili birimin, Bakanlık onayı ile taşra birimlerince yapılmasına karar
verilen işlerde ise ilgili taşra biriminin en üst yöneticisidir. Tesisin işletilmesi döneminde sözleşmenin yürütülmesi yetki ve sorumluluğu ile harcama yetkisi, ilgili taşra biriminin en üst yöneticisine aittir. Döner sermaye
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kaynaklarından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkisi Bakanlıkça belirlenen limitler dahilinde yardımcılara veya en
yakın alt kademe yöneticilere devredilebilir.
(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında hangi birimlerin yapım veya yenileme işlerinde yetkilendirileceği ve taşra teşkilatına yapım veya yenileme işleri için yetki devrinin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
Ön fizibilite raporu ve yaklaşık maliyet
MADDE 8- (1) Ön fizibilite raporu ve yaklaşık maliyete ilişkin
bilgilere ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez ve bu bilgiler açıklanmaz.
(2) Ön fizibilite raporu, yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin
hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale
onay belgesine eklenir.
(3) Ön fizibilite raporunda maliyeti oluşturan unsurlar, ilk hesaplandığı tarihten ihalenin ilan veya davet tarihine kadar geçen sürede
güncelliğini kaybettiği durumlarda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
yayımlanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak
güncellenir.
(4) Bedel ve sözleşme süresinin tespitinde; yatırımın maliyeti ve
projenin mahiyeti, tıbbi donanım da dahil her türlü donanım ve mefruşatın
yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, uluslararası sektörel içkarlılık oranları gözönünde bulundurularak hesaplanan yüklenici karı, tesisteki ihtiyari hizmetlerin ve ticari hizmet alanlarının işletilmesinin yükleniciye verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelere katılacak isteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir mali yapıya sahip olduklarını, bağımsız denetçi
veya yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş mali tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. İsteklilerin sağlaması gereken referanslara, tecrübeye,
mali ve teknik yeterliğe ilişkin hususlar idarece belirlenir ve ihale ilanında
ve ihale dokümanında duyurulur.
(2) Yenileme ve yapım işlerinde, isteklinin veya istekli iş ortaklığı
ise girişim içinde yer alan şirketlerden en az birinin şartnamede belirtilen
esaslar çerçevesinde ihale konusu yatırım veya işletme ile ilgili faaliyetlerde bulunmuş olması zorunludur.
(3) Yenileme ve yapım işlerinde, ihaleye katılacak isteklilerden,
aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;
geler,

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili bel-

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan
bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu
iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette
bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan
belgeler,
2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
olarak,
aa) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
bb) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedeli94

nin en az %80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
cc) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme
oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak
gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren
belgeler,
çç) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
dd) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile
kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici
kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden
sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş
kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,
9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik
edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
(4) İhale konusu işin niteliğine göre; ikinci ve üçüncü fıkralarda
belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde
kullanılacağı, ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanında ve ihale veya
ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.
(5) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yü95

rütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki
mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.
b) İflası ilan edilen, hakkında zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya
kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar.
ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş vergi borcu bulunanlar.
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden
dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu
bu idare tarafından ispat edilenler.
f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı
bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler.
ğ) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacak olduğu halde
ihaleye katılanlar.
h) 15 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.
(6) Üçüncü ve beşinci fıkralar kapsamında istenen belgelerin hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği ihale dokümanında belirlenir.
Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İsteklilerin kesinleşmiş sosyal güvenlik primi veya vergi borcu
bulunup bulunmadığı, Kamu İhale Kurumu tarafından bu konuya ilişkin
olarak yapılan düzenlemeler dikkate alınarak belirlenir. Gerçeğe aykırı
hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli
tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme
imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 10- (1) Aşağıda sayılan kişiler doğrudan veya dolaylı
olarak veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ile ihale işlemlerini ha96

zırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli personeli.
b) (a) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dahil
olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın
hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları veya yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim ortaklıklar hariç ortakları ile şirketleri.
ç) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer
kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce
veya mahkeme kararı ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da
yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı
hükümlü bulunanlar.
d) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
e) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (8) numaralı bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.
(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler
bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri
de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
(3) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her
ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine
katılamazlar.
(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin
değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri
üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilir.
İş ortaklığı
MADDE 11- (1) İş ortaklığı, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü
birlikte yapmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından oluşturulabilir.
(2) İhalelere iş ortaklığı şeklinde teklif verilebilir. İdare, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ihaleye katılıp katılamayacağını ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında iş ortaklıklarından, ortaklıklarına dair,
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İş Ortaklığı Beyannamesi istenir. İş Ortaklığı Beyannamesinde pilot ortak
belirtilir.
(3) Yapım işleri ihalesinin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde,
sözleşme imzalanmadan önce iş ortaklığından noter tasdikli iş ortaklığı
sözleşmesi istenmez, ancak özel amaçlı şirketin kuruluşuna ilişkin belgelerin verilmesi istenir.
(4) Yenileme veya hizmet alım işleri ihalesinin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Yenileme veya hizmet alım işlerinde yükleniciler tarafından ayrı ve yeni bir
özel amaçlı şirket kurulması aranmaz.
(5) Sözleşme imzalanana kadar mali ve teknik yeterlikleri haiz olmak şartıyla ve idarenin onayı ile iş ortaklığı değişikliği yapılabilir.
Özel amaçlı Şirket
MADDE 12- (1) Yapım işleri ihalesi sonuçlandıktan sonra, sözleşme imzalanmadan önce yükleniciler tarafından ayrı ve yeni bir özel amaçlı
anonim şirket kurulması şarttır. Bu şirketin ana sözleşmesinde, gerçekleştireceği tesis projesi ve bu kapsamda yapılacak işler faaliyet konusu olarak
belirtilir. İhale kararı sonrası sözleşme imzalanmadan önce özel amaçlı
şirketin noter tasdikli ana sözleşmesi, ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası, vergi ve sosyal güvenlik mükellefiyetlerinin tesis edildiğine ilişkin gerekli belgeler, özel amaçlı şirket adına
sözleşme imzalamaya yetkili kişi veya kişileri gösteren noter onaylı imza
sirkülerinin verilmesi gerekir.
(2) Hak ve sorumluluklar, özel amaçlı şirket kuruluncaya kadar
üzerine ihale yapılan istekliye, özel amaçlı şirket kurulduktan sonra özel
amaçlı şirkete aittir.
Alt yükleniciler
MADDE 13- (1) İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilip verilmeyeceği ile işin özelliği nedeniyle alt yüklenicilere
yaptırılacak işlerin ve alt yükleniciler ile yapılacak sözleşmenin idarenin
onayına sunulacağı ihale dokümanında belirtilir. İşlerin alt yüklenicilere
yaptırılması, yüklenicinin bu işle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Son başvuru veya teklif verme saatinden önce ihalenin iptal
edilmesi
MADDE 14- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
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engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun
tespit edildiği hallerde son başvuru veya teklif verme saatinden önce ihale
iptal edilebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal
edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuru yapmış
veya teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün başvurular veya teklifler
reddedilmiş sayılır ve bu başvurular veya teklifler açılmaksızın isteklilere
iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi
bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz.
Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 15- (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat
karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere
anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya
bunlara teşebbüs etmek.
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli
tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak
asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde
ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, geçici teminatları irat kaydedilir. Ayrıca söz konusu fiil ve davranışların suç oluşturması halinde Cumhuriyet savcılığına
suç duyurusunda bulunulur. İdarenin uğrayacağı zararlar ayrıca tazmin
ettirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usul ve Esasları ile Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları
İhale usulleri
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin yaptırılmasında aşağıdaki ihale usullerinden biri uygulanır:
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.
(2) Birinci fıkrada belirtilen usullerden hangisinin uygulanacağı
idarece belirlenir.
Açık ihale usulü
MADDE 17- (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihalelerdir. Açık ihale usulünde, isteklilerin 9 uncu maddede belirtilen
usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen mali ve teknik yeterlik kriterleri
ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek,
uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme sonucu ihale, teknik ve mali puanları toplamı en yüksek
olan isteklinin üzerinde bırakılır.
Belli istekliler arasında ihale
MADDE 18- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ön yeterlik
değerlendirmesi sonucunda idarece belirlenen şartları taşıyan isteklilerin
teklif verebildiği ihale usulüdür.
(2) İşin niteliğine göre ve rekabeti engellemeyecek şekilde, idare
tarafından belirlenmiş olan ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari ön yeterlik şartlarını sağlayamayanlar
yeterli kabul edilmez.
Pazarlık usulü
MADDE 19- (1) Pazarlık usulü, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve
idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini
ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür.
(2) Pazarlık usulü ile ihale aşağıdaki hallerde yapılabilir:
a) Açık veya belli istekliler arasında yapılan ihale sonucunda teklif
çıkmaması.
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b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması sebebiyle ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.
c) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle
teknik ve mali özelliklerinin belirlenememesi.
ç) Kanun kapsamında yüklenicinin namı hesabına yaptırılacak
tamamlamaya yönelik işler.
d) Öngörülen maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen eşik değerin altı katına kadar olan
işler.
(3) İkinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine göre yapılacak işlerde
ilan yapılması zorunlu değildir. Diğer bentlere göre yapılacak işlerde ise
en az yedi gün önceden ilan yapılması zorunludur.
(4) İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek yeterlik
belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
(5) İlan yapılan hallerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale
konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda
fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir
istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları
netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek
şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
(6) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini
aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
Ön yeterlik dokümanları
MADDE 20- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak
ihalelerin ön yeterlik dokümanında; adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer bilgi ve belgelere yer verilir. Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin
öngörüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile beşten
az olmamak üzere listeye alınacak aday sayısı da ön yeterlik dokümanında
belirtilir.
(2) Her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanın bir nüshasının
ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde,
idare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ön yeterlik dokümanı elektronik ortama
aktarılabilir.
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İhale dokümanları
MADDE 21- (1) İhale dokümanında; yenileme ve yapım işlerinde,
isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin ön
projesi veya projesi ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler; hizmet alımına dair işlerde ise isteklilere talimatları
da içeren idari ve teknik şartnameler bulunur.
(2) İdari şartnamede yaptırılacak işin mahiyetine göre konulacak
özel ve teknik şartların yanında, genel olarak aşağıdaki hususların da yer
alması zorunludur:
a) Yapılacak veya yenilenecek tesisin adı, nev’i, niteliği, kapsamı
ile yükleniciye bırakılacak olan hizmetler ile ticari hizmet alanlarının kapsamı.
b) İhale usulü, ihale tarihi ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
c) İsteklilere talimatlar.
ç) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
d) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
e) Tekliflerin geçerlilik süresi.
f) İhaleye ortak girişimlerin teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.
g) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.
ğ) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar
uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.
h) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı.
ı) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
i) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest
olduğu.
j) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
k) İhale konusu işe başlama ve bitirme tarihi, teslim şartları ve gecikme halinde uygulanacak cezai şartlar.
l) Bedelin belirleme yöntemleri, ödeme dönemleri ve şartları.
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m) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin
kim tarafından ödeneceği.
n) Yapım veya yenileme işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile
yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
o) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
ö) Anlaşmazlıkların çözümü.
p) Değerlendirme yapmak üzere isteklilerden istenecek, ihale konusu tesis ile ilgili istekli tarafından hazırlanan fizibilite raporu, yenileme
veya yapım dönemi iş programı, yenileme veya yapım ve işletme dönemlerine ait finansman ve nakit akım tabloları, işletme dönemi yönetim planı
ve benzeri belgeler.
r) Tesisin üzerinde inşa edileceği arsa veya araziye ilişkin teslim
etme ve teslim alma şekil ve şartları.
s) Projeye bağlı olarak; ön proje, temel standartlar dokümanı, teknik şartnameler, yenileme projesi.
ş) Yenileme projelerinde yenileme işi karşılığında yükleniciye
bırakılacak olan hizmet ve/veya ticari alanların neler olacağı, işletmeye
bırakılma süreleri ile ödenecek bedelin hesaplama yöntemleri ve diğer
hususlar.
t) Belli istekliler arası ihale usulünde proje geliştirilerek teklife
esas projenin belirleneceği ve belirlenen proje için kapalı olarak fiyat teklifi alınacak isteklilerin sayısı.
u) Tıbbi donanım dahil projelerde donanımın özellikleri, temini,
yenilenmesi ve bakımına dair hususlar.
ü) Mefruşatın özellikleri, temini, yenilenmesi ve bakımına dair
hususlar.
v) Kesin ve uygulama projelerinin hazırlanma ve onay usul ve
esasları.
y) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
z) Toplam sabit yatırım tutarı içerisinde yer alan tıbbi donanım tutarının en az %20’lik kısmının yerli üretim olarak temin edilmesi için kullanılacak ürünlerdeki yerli üretim oranı, yerlilik şartları ve esasları.
aa) İş artışı veya eksilişlerinin ele alınma esasları ve limitleri.
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bb) Değişikliklerin kayda alınması.
cc) Yapım aşaması iş programında değişiklik yapılmasının esasları.
çç) Şartname revizyonlarının yapılabileceğine dair açıklık
getirilmesi ve düzenleme esasları.
dd) Arazi şartları, ihtiyaç listesi değişikliği, teknolojik gelişmeler,
standartların güncellenmesi ve benzeri değişen şartlar altında ön proje değişikliğine olanak tanınması ve uygulama esasları.
ee) Sözleşmelerin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağına dair
hususlar.
(3) Her sayfası onaylanan ihale dokümanının bir nüshasının ihale
işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, idare
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin
idarece alınması kaydıyla, ihale dokümanı elektronik ortama aktarılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale İzni Alınması, Komisyon ve İhale İşlem Dosyası
İhale izni alınması
MADDE 22- (1) İhaleye çıkmak için ihale konusu işin mahiyetine
bağlı olarak ön fizibilite raporu veya fizibilite raporu veya yaklaşık maliyet
hesap cetveli ile şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer dokümanlar ihale
onay belgesine eklenir ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.
(2) Yapım işlerinde Yüksek Planlama Kurulundan yetkilendirme
kararı alınmadan ihaleye çıkılamaz.
Ön yeterlik ile ihale komisyonlarının kurulması ve çalışma
esasları
MADDE 23- (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ön
yeterlik ilanı veya ihale ilanı veya davet tarihini izleyen en geç beş gün
içinde ön yeterlik veya ihale komisyonu kurar. Komisyonlar, biri başkan,
ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi de muhasebe ve mali işlerde uzman
olmak şartıyla idare personelinden en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.
Ön yeterlik veya ihale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve
bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.
(2) İhale komisyonu kararlarına katılmamak şartı ile komisyona
yardımcı olmak üzere gereği kadar idari ve teknik eleman görevlendirilebilir.
(3) Ön yeterlik veya ihale komisyonu tüm üyelerinin katılımıyla
toplanır; mazereti sebebiyle katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyelerin katılımı sağlanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda
çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon
kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Ön yeterlik veya ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
(4) Ön yeterlik veya ihale komisyonu, başvuru veya teklif kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve
bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler
komisyonca verilen süre içerisinde karşılanır.
İhale işlem dosyası
MADDE 24- (1) İhaleyle yaptırılacak işler için bir işlem dosyası
düzenlenir.
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(2) Yapım işleri ihale işlem dosyasında ihale yetkilisinden alınan
onay belgesi, Yüksek Planlama Kurulu kararı, ön fizibilite raporu, ön proje, fizibilite raporu, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, ilana ilişkin belge
ve gazete nüshaları, zeyilname, açıklama, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu
tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
(3) Yenileme veya hizmet alımı ihale işlem dosyasında ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,
işin projesi, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, zeyilname, açıklama, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak
ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
(4) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi
mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğunun anlaşılması halinde, komisyonlar idareye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler.
Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve yapılacak ilana
göre yürütülür.
(5) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem
dosyası, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde, idare tarafından ihale veya
ön yeterlik komisyonu üyelerinin erişimine açılır.

106

ALTINCI BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı ve İhale Dokümanının Verilmesi
İhale ilanı
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki açık ihale usulü
veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihaleler, ön yeterlik
veya teklif verme için belirlenen son müracaat tarihinden en az otuz gün
önce; ilan yapılması gereken pazarlık usulü ihalelerde en az bir hafta önceden olmak üzere Resmi Gazetede ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek
tirajlı iki gazetede ve işin gerektirdiği hallerde yurtdışında bir gazetede en
az birer defa ilan edilerek duyurulur.
(2) İlan yapılması gereken pazarlık usulü ihalelerde, ihale ilanı,
ihale tarihinden en az yedi gün önce idarenin internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.
(3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az otuz gün önce davet mektubu gönderilir.
(4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerden ilan yapılması zorunlu
olmayanlar için en az üç istekli çağrılır.
İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 26- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.
(2) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
adresi.

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta
b) İhalenin adı, niteliği, türü ve tutarı.
c) İşin yapılacağı yer.
ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgelerin neler olduğu.
e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
cağı.

f) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınag) Tekliflerin sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati.
ğ) İhalenin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve
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yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
h) Yapım işlerinde toplam sabit yatırım tutarının diğer işlerde teklif
edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verileceği.
ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.
i) Ortak girişimlerin teklif verip veremeyeceği.
Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 27- (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara
ilanlarda yer verilmez.
lir:

(2) Ön yeterlik ilanlarında asgari olarak aşağıdaki hususlar belirtia) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı.
c) İşin yapılacağı yer.
ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

duğu.

d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler ole) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle
alınacağı.
g) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi
ve saati.
ğ) Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
h) Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
ı) Ortak girişimlerin ön yeterlik değerlendirmesine başvurup
başvuramayacağı.
İlanın uygun olmaması
MADDE 28- (1) 26 ncı ve 27 nci maddelerdeki hükümlere uygun
olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik değerlendirmesi yapılamaz.
(2) Ancak, ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanların 26 ncı ve 27 nci madde hükümlerine uygun olmaması durumunda, ilan108

ların yayımlanmasını takip eden onbeş gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
MADDE 29- (1) İhale dokümanı, isteklilerin erişimine bedeli mukabilinde açık tutulur. Talep halinde idare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde elektronik ortamda doküman satılabilir.
(2) Doküman ve erişim bedeli rekabeti engellemeyecek şekilde
idarece tespit edilir.
İhale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama
yapılması
MADDE 30- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması gerekli
olursa, gerekçeleri bir tutanakla tespit edilerek değişikliğe ilişkin hususlar
aynı şekilde ilan edilir ve süreler bu ilan tarihine göre hesaplanır.
(2) Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin veya başvuru dosyasının hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi
veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale veya ön yeterlik dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale veya ön
yeterlik dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, teklif verme
veya son başvuru gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.
(3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin ve başvuru dosyasının hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde,
idare teklif verme veya son başvuru tarihini beş günden az olmamak üzere
belirleyeceği tarihe kadar zeyilname ile erteleyebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini ve başvurusunu bu düzenlemeden önce vermiş
olan isteklilere tekliflerini veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif
verme veya başvuru imkanı sağlanır.
(4) İstekliler tekliflerini veya başvurularını hazırlarken ihale veya
ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili
olarak teklif verme veya son başvuru gününden on gün öncesine kadar
yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi
halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan bütün isteklilere teklif verme veya son başvuru gününden beş
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama
talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.
Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 31- (1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yo109

luyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta
adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks
numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi
kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de
yapılabilir.
(2) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin resmi
elektronik posta adresi kullanılarak yapılır. Elektronik posta yoluyla veya
faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Ancak bu
şekilde yapılacak tebligatların yirmidört saat içinde teyidi alınır.
(3) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat
yukarıdaki esaslara göre pilot ortağa yapılır.
Belgelerin sunuluş Şekli
MADDE 32- (1) Bu Yönetmeliğe göre idareye verilecek belgelerin
aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi
zorunludur. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine idare tarafından “aslı
idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, son başvuru veya teklif verme tarihinden en geç bir gün öncesine kadar yapılması ve bu başvuruların idarece karşılanması zorunludur.
(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh
taşıması zorunlu olup, sureti görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul
edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya ilgili
oda tarafından “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
(3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen
belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi
imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür
veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
b) Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması
kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
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c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında,
belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında
sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin
Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun
bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği
ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik
edilmelidir.
e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem
tesis edilemez.
f) İdare, tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan
belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.
(4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur.
b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki
şekilde yapılır:
1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi”
taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki
imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye
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Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında
belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin
tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre
yaptırılabilir.
4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde
düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya
damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden
sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.
(5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından
onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
(6) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki
şekilde yapılır:
a) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk
Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur.
b) Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin
tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması dördüncü ve beşinci fıkralardaki
esaslara tabidir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Ön Yeterlik Başvurularının ve Tekliflerin Sunulması
Başvuru ve teklif mektuplarının Şekli
MADDE 33- (1) Başvuru ve teklif mektupları ön yeterlik veya ihale dokümanında yer alan formlar esas alınarak hazırlanır.
(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Yazılı olması.
mesi.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtil-

c) Teklif edilen bedelin veya fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının,
ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması
gerekir.
(4) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması
teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının
değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara
başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi
değerlendirme dışı bırakılır.
Ön yeterlik başvurularının hazırlanması, sunulması, açılması
ve değerlendirilmesi
MADDE 34- (1) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Fiili imkansızlık dolayısıyla ön yeterliğe
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa sığmaması halinde ebadına bakılmaksızın zarf olarak addedilen tek bir pakete konularak
idareye sunulabilir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi
ile tebligata esas olmak üzere; başvuru sahibinin açık adresi, elektronik
113

posta adresi ve faks numarası yazılır. İş ortaklıkları tarafından verilen başvurularda ise ayrıca zarfın üzerine iş ortaklığını oluşturan tüm tüzel kişiliklerin ticaret unvanları ile gerçek kişilerin adları ve soyadları ile tebligata
esas olmak üzere pilot ortağın açık adresi, elektronik posta adresi ve faks
numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya pilot ortak tarafından
imzalanır ve kaşelenir.
(2) Başvurular ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten
sonra verilen başvurular kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Başvurular iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
başvuruların ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar
idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan başvuruların alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(3) Yapılmış olan başvurular, zeyilname düzenlenmesi hali hariç,
herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Ön yeterlik komisyonunca, ön yeterlik ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır
bulunanlara duyurulur. Ön yeterlik komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflardan uygun olanlar, isteklilerle birlikte hazır
bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(5) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve
belgeleri eksik olan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemlere ilişkin
hazırlanan tutanak komisyonca imzalanır. Bu aşamada, hiçbir başvurunun
reddine veya kabulüne karar verilmez, başvuruyu oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular komisyonca değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
(6) Sonraki oturumda başvuruların değerlendirilmesine geçilir ve
öncelikle belgeleri eksik olduğu veya belgelerde bilgi eksikliği olduğu ilk
oturumda tespit edilen isteklilerin başvurularının değerlendirme dışı bırakılması veya eksik belgelerin veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür. Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması
kaydıyla belgelerin eksik olması veya belgelerde bilgi eksikliği bulunması
halinde, idarece iki işgününden az olmamak üzere belirlenen sürede isteklilerden bilgi veya belgeleri tamamlamaları yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede eksik bilgi veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme
dışı bırakılır.
(7) Bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak
verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin son başvuru tarihinden
sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin son başvuru tarihi itibarıyla ön yeterliğe katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi
durumunda kabul edilir.
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(8) Ön yeterlik değerlendirmesinde, başvuru belgeleri eksiksiz
olan veya idarece istenen eksik bilgi veya belgeleri tamamlayan isteklilerin başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen ve ön yeterlik
dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ve şartlarına uygun olup olmadığı yeterli/yeterli değil esasına göre incelenir. Yapılan değerlendirme
sonucunda istenilen ön yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler yeterli kabul
edilir. Ön yeterlik kriterlerini taşımadığı tespit edilen istekliler ise yeterli
kabul edilmezler.
(9) Komisyonca verilen ön yeterlik kararı yedi gün içerisinde isteklilere bildirilir ve ihaleye teklif vermeye davet edilir.
İhale tekliflerinin hazırlanması ve sunulması
MADDE 35- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Fiili imkansızlık dolayısıyla ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa sığmaması halinde ebadına bakılmaksızın
zarf olarak addedilen tek bir pakete konularak idareye sunulabilir. Zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, başvurunun hangi işe ait
olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi ile tebligata esas olmak üzere;
teklif sahibinin açık adresi, elektronik posta adresi ve faks numarası yazılır. İş ortaklıkları tarafından verilen başvurularda ise ayrıca zarfın üzerine
iş ortaklığını oluşturan tüm tüzel kişiliklerin ticaret unvanları ile gerçek
kişilerin adları ve soyadları ile tebligata esas olmak üzere pilot ortağın açık
adresi, elektronik posta adresi ve faks numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan
yeri istekli veya pilot ortak tarafından imzalanır ve kaşelenir.
(2) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü
olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir
tutanakla tespit edilir.
(3) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi
bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 36- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında
belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale dokümanı değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.
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Teminat
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan yapım işleri
ihalelerinde toplam sabit yatırım tutarının, diğer işlerde ise teklif edilen
bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda
geçici teminat alınır.
(2) Üzerine ihale kararı verilen isteklilerden sözleşme imzalanmadan önce yapım işlerinde toplam sabit yatırım tutarının %3’ü oranında
kesin teminat alınır. Sabit yatırımın tamamlanmasından sonra işletme dönemi için tutulacak kesin teminat oranı %1,5’e düşürülür. Diğer işlerde ise
ihale bedelinin %3’ü oranında kesin teminat alınır.
(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca
teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(4) İhale üzerine bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra
saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere
ait teminatlar ise hemen iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibine ait teminat da, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmasından sonra iade edilir.
(5) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından
karşılanabilir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 38- (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:
a) Tedavüldeki Türk parası.
tupları.

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mek-

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin
verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının
kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak
kabul edilebilir.
(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler
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yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç
edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları
MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek teminat
mektuplarının kapsam ve şeklini tespite idare yetkilidir.
(2) 36 ncı maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden
en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında
süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat
mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının
süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.
(3) İdarece belirlenmiş formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
(4) Gerek görüldüğünde idarece teminat mektuplarının teyidi ilgili
bankadan yapılabilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi
Tekliflerin açılması
MADDE 40- (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif
verme saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek,
hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu
teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 35 inci maddeye uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflardan uygun olanlar, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.
Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.
Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi
oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Açık ihale usulünde tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 41- (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle teklif
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Daha sonra
teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan ancak belgeleri eksik olduğu veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması veya eksik belgelerin
veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür.
(2) Belge veya bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak
verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin teklif verme tarihinden
sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin teklif verme tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir.
(3) Tekliflerin değerlendirilmesinde, belgeleri eksiksiz olan ve
teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan ve idarece istenen eksik belge veya bilgileri tamamlayan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu
işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Teklif mektubu uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme
dışı bırakılır.
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(4) Teklif mektubu uygun olanlar arasında yapılan değerlendirme
sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(5) Danışmanlık hizmet alımlarında, ihale dokümanında belirtilen
şartlara göre yapılan değerlendirme sonucu ihale teknik ve mali puanları
toplamı en yüksek olan isteklinin üzerinde bırakılır.
rilmesi

Belli istekliler arasında ihale usulünde tekliflerin değerlendi-

MADDE 42- (1) İhale komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesinde
öncelikle teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar
verir. Daha sonra teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan,
ancak belgeleri eksik veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği olduğu tespit
edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması veya eksik
belgelerin veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür.
(2) Belge veya bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak
verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin teklif verme tarihinden
sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin teklif verme tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir.
(3) Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklifi veya teminat mektubu
uygun olmayan veya eksik bilgi ve belgelerini tamamlamayan istekliler
ihale dışı bırakılır. Belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan ve idarece istenen eksik belge veya bilgileri
tamamlayan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasiteleri ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.
(4) Komisyonca, teklif edilen projelerin ve fiyatların değerlendirilmesi aşamasına geçilir. Teklif edilen projelerin öncelikle niceliksel olarak
ön projeye uygunluğu incelenir. İhale komisyonu, ayrıca tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net
olmayan hususlarla ilgili, idare aracılığı ile, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. İdare tarafından talep edilen bu açıklama ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun
hale getirilmesi amacıyla istenilmez veya yapılmaz. Bu değerlendirme ve
işlemler sonucunda, tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
(5) Teklifler, ihale dokümanında belirlenen teknik ve finansal değerlendirme kriterlerine göre sıralanır. Bu sıralamaya göre ihale dokümanında belirtilen sayıda istekli ile ihaleye devam edilir.
(6) İstekliler tarafından verilen projeler idare tarafından geliştirile119

rek teklife esas proje belirlenir. Proje geliştirmede idare lüzum görmesi halinde isteklilerle müzakere yapabilir ve teknik komisyonlar oluşturabilir.
Ayrıca isteklilerce teklif edilen ihtiyari hizmetlere ilişkin teklifler de değerlendirilerek bunların yüklenicilere gördürülüp gördürülmeyeceği veya
hangilerinin gördürüleceği idare tarafından belirlenir.
(7) İdare tarafından teklife esas proje ve belirlenmiş hizmetler beşinci fıkraya göre seçilen isteklilere bildirilerek kapalı olarak fiyat teklifi
vermeleri istenir.
(8) Komisyonca, önceden belirlenen günde isteklilerin huzurunda
teklifler açılır ve hemen akabinde açık eksiltmeye geçilir. Açık eksiltme
sonucunda en düşük teklifi veren istekli ile idarenin fizibilitesi doğrultusunda nihai pazarlık yapılır. Pazarlık sonucunda isteklinin nihai teklifi
uygun bulunursa bu istekli üzerine ihale kararı verilir. İlk isteklinin teklifi idarece uygun bulunmazsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi istekli ile pazarlığa devam edilir. İkinci isteklinin nihai teklifi ilk isteklinin fiyatından düşükse, ilk isteklinin bu fiyatı kabul etmesi halinde ilk
istekli, aksi halde ikinci istekli üzerine ihale kararı verilir. İkinci isteklinin
nihai teklifi ilk isteklinin fiyatından düşük değilse, ilk istekli üzerine ihale
kararı verilebilir. İdare, herhalde pazarlık sonrasında ihaleyi iptal etmekte
serbesttir.
(9) Danışmanlık hizmet alımlarında, ihale dokümanında belirtilen
şartlara göre yapılan değerlendirme sonucu ihale teknik ve mali puanları
toplamı en yüksek olan isteklinin üzerinde bırakılır.
Aşırı düşük teklifler
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde verilen
fiyat tekliflerinin, idarenin fizibilite raporuna veya yaklaşık maliyetine
göre aşırı düşük bulunması halinde, ihale komisyonu belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile
ilgili ayrıntılı açıklamaları yazılı olarak ister.
(2) İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin
temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları
dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
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İhalenin iptali
MADDE 44- (1) Ön yeterlik veya ihale komisyonu kararı üzerine
idare, verilmiş olan bütün başvuruları veya teklifleri reddederek ihaleyi
iptal etmekte serbesttir.
(2) Yapılan ihale sonucunda idare, teklif edilen fiyatı fizibilitesine
veya yaklaşık maliyetine uygun bulmazsa ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
(3) İhalenin iptal edilmesi sebebiyle isteklilere karşı idare, herhangi bir yükümlülük altına girmez.
(4) İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ancak, idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden
isteklilere bildirir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 45- (1) İhale komisyonu gerekçeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunar. Yapım ve yenileme işlerinde ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanmasından önce Bakan oluru alınır. İhale komisyonu kararlarında isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen
kullanım bedeli, hizmet bedeli, toplam sabit yatırım tutarı, işletme süresi,
ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle ihale edildiği,
ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(2) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce
idare, ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerine girmekten yasaklı
olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek
zorundadır. İsteklinin yasaklı olduğunun veya 10 uncu madde çerçevesinde ihaleye katılamayacak durumda bulunduğunun anlaşılması durumunda
ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz. Bu halde ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi üzerine iş ihale edilebilir veya ihale iptal edilir.
(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç onbeş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal
eder.
(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(5) Geçici teminat hariç isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri, ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru
kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler,
aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade
edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, idarece onaylı bir suretinin
ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.
(6) Türk Lirası dışındaki geçici teminat olarak kabul edilen değer121

lerin isteklilere iadesi sırasında, teminat değerlerine ilişkin belgenin aslına
uygunluğu idarece onaylı bir sureti ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 46- (1) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye başvuran veya teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
İhale sonucunun bildiriminde, başvuruların veya tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
(2) İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de
durum isteklilere aynı şekilde bildirilir.
Sözleşmeye davet
MADDE 47- (1) Yapım işlerinde 46 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan
istekliye, tebliğ tarihini izleyen altmış gün içinde kesin teminatı vermek, 9
uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında verilen taahhütnamede belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri vermek, ihale sürecinde sözleşme
aşamasında istenilen diğer belgeleri vermek, özel amaçlı şirketi kurmak,
bu şirketin noter tasdikli ana sözleşmesi, ana sözleşmesinin yayımlandığı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası, vergi ve sosyal güvenlik mükellefiyetlerinin tesis edildiğine ilişkin gerekli belgeler, özel amaçlı şirket adına
sözleşme imzalamaya yetkili kişi veya kişileri gösteren noter onaylı imza
sirkülerinin vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması gerektiği hususu bildirilir. İhtiyaç halinde süre bir katına kadar idare tarafından uzatılabilir.
(2) Yenileme, danışmanlık ve hizmet alımı işlerinde 46 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale
üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında verilen taahhütnamede belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri vermek, ihale
sürecinde sözleşme aşamasında istenilen diğer belgeleri vermek suretiyle
sözleşmeyi imzalaması gerektiği hususu bildirilir. İhtiyaç halinde bu süre
bir katına kadar idare tarafından uzatılabilir.
(3) Yapım işlerinin işletme döneminde yapılacak piyasa testine
bağlı olarak tanzim edilecek sözleşmelerde ise ilgili sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte idare, ihale üzerinde kalan
isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi sözleşmenin altına eklemek zorundadır. İhale
üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olması durumunda sözleşme imzalanamaz.
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(5) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.
(6) Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı Hazineye gelir kaydedilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
suslar

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Sözleşmelerde Yer Alacak HuSözleşmenin dili

MADDE 48- (1) Sözleşmeler şartnamelere uygun olarak ve Türkçe hazırlanır. Ancak yüklenicinin talebi halinde sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanabilir. Metinler arasında herhangi bir çelişki
olması halinde Türkçe metin esas alınır.
Sözleşmede yer alacak hususlar
MADDE 49- (1) Sözleşmede aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Taraflar.
b) Sözleşmenin konusu ve süresi.
c) Yapım veya yenileme işlerinde kesin projelerin ve uygulama
projelerinin hazırlanma ve onay usul ve esasları.
ç) Yapım, yenileme ve hizmetlerin standart ve kalitesi.
d) Yapım veya yenileme işlerinde yükleniciye bırakılacak olan hizmetler ve ticari hizmet alanlarının kapsamı ve genel esasları ile hizmet
bedellerinin sözleşme şartlarına ve beş yılı geçmemek üzere piyasa testi
ile güncellenmesine ilişkin usul ve esasları.
e) Yatırım ve işletme dönemi için işe başlama, bitirme ve süre ve
koşulları ile finansman temin süresi, gecikme halinde uygulanacak cezai
şartlar.
f) Yapım veya yenileme işlerinde tesisin üzerinde inşa edileceği
arsa veya araziye veya yenileme yapılacak binaya ilişkin teslim etme ve
teslim alma şekil ve şartları.
g) Bedel, bedeldeki değişim ve temerrüt halinde uygulanacak usul
ve esaslar.
ğ) Yapım veya yenileme işlerinde yüklenici tarafından kullanılacak
ticari hizmet alanlarının kullanım şartları ve esasları.
h) Yüklenici tarafından yerine getirilecek olan hizmetlerin yerine
getirilmesi ve temerrüt halinde uygulanacak usul ve esaslar.
ı) Yükleniciye bırakılan hizmetler ve ticari hizmet alanlarının
fiyatlandırma ölçütleri ile bedel hesabında dikkate alınma usul ve esasları.
i) Yapım veya yenileme işlerinde tıbbi donanım da dahil projelerde
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bulunan her türlü donanım ve mefruşatın özellikleri, temini, piyasa testi ile
yenilenmesi, bakım ve onarımına dair hususlar.
j) Yapım veya yenileme işlerinde tesisin yatırım ve işletme dönemlerinin finansmanı ve finansmanın yenilenmesine ilişkin usul ve esaslar.
k) Tesisi işletmeye alma, muayene ve kabul usul ve esasları.
l) Kesin teminat miktarı ile tenkis ve iadesine ait şartlar.
m) Aylık ve yıllık faaliyet raporları.
n) Yapım veya yenileme işlerinde güvenlik, emniyet ve çevre önlemleri.
o) Yapım veya yenileme işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması.
ö) Yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre bakım ve onarım
hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar.
p) Sözleşme süresi sonunda veya süresinden önce sözleşmenin
sona ermesi halinde tesisin devrine ilişkin usul ve esaslar.
r) Yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre yüklenici ile üçüncü şahıslar arasında akdedilmesi gereken diğer sözleşmelere ilişkin hükümler.
s) Mücbir sebepler ve bunların hüküm ve sonuçları.
ş) Sorumluluklar, denetim ve anlaşmazlıkların çözümü.
t) Sözleşmenin feshi, derhal fesih halleri ile ödenecek tazminatlar
ve sorumluluklara ilişkin hususlar.
u) Vergi, resim ve sözleşme ile ilgili diğer masrafların ödenmesine
ilişkin hususlar.
ü) Tebligat, sözleşme dili, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile ilgili
hususlar.
v) Finans sağlayıcıların müdahale hakkına ilişkin usul ve esaslar.
y) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele
ilişkin sorumlulukları.
z) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.
aa) Sözleşmenin tadiline ilişkin hususlar.
bb) Diğer sözleşmelere ilişkin hükümler.
cc) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları veya iş eksilişleri durumunda karşılıklı yükümlülükler.
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çç) İdarece öngörülecek diğer hususlar.
Sözleşmenin süresi
MADDE 50- (1) Yapım işlerinde, sözleşme süresi, sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere idarece belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir.
(2) Yenileme, hizmet ve danışmanlık işlerinde sözleşme süresi, işin
özelliklerine göre onbeş yılı geçmemek üzere idarece belirlenir.
(3) Yapım ve yenileme işlerinde, sözleşme, imza tarihi itibarıyla
yürürlüğe girer. Sözleşmede belirtilen yer teslim tarihinden başlamak üzere, projelendirme ve yapım süresi dahil yatırım süresi ve işletme süresinin
toplamı, sözleşme süresidir.
Sözleşmenin imzalanması
MADDE 51- (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.
19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre yaptırılacak işler hariç
olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeler, Bakan onayı alınmak suretiyle idare ile yüklenici arasında imzalanır.
(2) Sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir.
(3) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere
tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması
MADDE 52- (1) İhale üzerinde kalan isteklinin 9 uncu maddenin
beşinci fıkrası kapsamında verilen taahhütnamede belirtilen durumlarda
olmadığına dair belgeleri veya sözleşme sırasında istenilen diğer belgeleri
veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda
idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir. Bu durumda sözleşmeyi imzalamayan isteklinin teminatı irat
kaydedilir.
(2) Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi istekliye 46 ncı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.
(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı
Hazineye gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Üst hakkı tesisi ve yer teslimi
MADDE 53- (1) Bakanlığın talebi üzerine;
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a) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan,
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup tescili mümkün
olan yerlerden,
bu Yönetmelik kapsamında üzerinde tesis yapılmasına Bakanlıkça
karar verilen ve Maliye Bakanlığınca da uygun görülenler üzerinde, yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere sözleşme süresi boyunca özel
amaçlı şirket lehine bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı
tesis edilir.
(2) Üst hakkı tesis edilerek yükleniciye teslim edilecek taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına ve özel amaçlı
şirket lehine tesis edilen üst hakkının Maliye Bakanlığı ile Bakanlıktan
izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair sözleşmelere hüküm konulur.
(3) Yüklenici lehine üst hakkı tesis edilecek taşınmazlara ilişkin
mevzuata göre alınması gereken tüm izinler ile hazırlanması gereken tüm
raporların sorumluluğu Bakanlığa aittir.
(4) Sözleşme değişikliği yapılması, üst hakkına ilişkin sözleşmede
de değişiklik yapılmasını gerekli kılar ise gerekli değişikliğin yapılmasını
teminen sözleşme değişikliğinin bir örneği bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Finansman, asgari özkaynak ve idarenin mali yükümlülüğü
MADDE 54- (1) Yüklenici, ihale konusu tesisin yenileme veya yapım işlerine ait toplam sabit yatırım tutarı ile hizmetlerin verilmesine ilişkin gerekli tüm finansmanı sözleşmede belirtilen şekilde ve sürede sağlamak, finansman maliyetleri de dahil olmak üzere süresinde geri ödemekle
yükümlüdür. Yüklenicilerin bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştireceği
yapım işleri için tahsis edeceği özkaynak oranı, yatırım dönemi süresince
sözleşmede belirtilen dönemsel yatırım tutarının %20’sinden az olamaz.
Bununla ilgili bilgi ve belgeler sözleşme imzalanmadan önce veya işin
her aşamasında istenebilir. Yüklenici, yapım işleri için tahsis edeceği özkaynağı zamanında ve tam olarak sağlayamazsa sözleşmenin temerrüde
ilişkin hükümleri uygulanır.
(2) İdare, sözleşme süresi boyunca bedelin ödenebilmesine yönelik
yeterli kaynağın tahsisi konusunda her türlü tedbiri alır. Sözleşmelerde,
bedellerin zamanında ve tam olarak ödenmesindeki gecikmelere uygulanacak gecikme faizine ve şartlarına ilişkin hükümlere yer verilir.
Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 55- (1) Harcama yetkilisi, sözleşme kapsamında yapılan
bütün işlerin muayene ve kabulünü yapmak üzere, işin mahiyetine göre
ilgili uzman kişilerden oluşan ve biri başkan olmak üzere en az üç kişilik
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muayene ve kabul komisyonları teşkil eder. İdarede yeterli sayıda veya
işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda,
diğer kamu idarelerinden görevlendirme yapılabilir.
(2) İşin denetimini yapan kimseler, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz, ancak bu kimseler muayene ve kabul
komisyonu ile birlikte kabul işlemlerinde hazır bulunur. İdarece uygun
görülmesi halinde yüklenicinin temsilci veya temsilcileri de muayene ve
kabul işlemlerinde gözlemci olarak bulunabilir.
(3) Muayene ve kabul komisyonları, ihale dokümanında belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli
gördüğü kısımların işletme ve çalışma testlerini yapar. Kabule engel bir
durum bulunmadığı takdirde işin kabulünü yapar. Kabul sırasında tespit
edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaklardan birer nüsha yükleniciye
verilir.
(4) Kabul tutanağı harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır.
(5) Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar
ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk
kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
(6) Yüklenici tarafından muayene ve kabul raporlarına yapılacak
itirazlar ve bu itirazların çözümüne dair usuller sözleşmelerde belirtilir.
(7) Sözleşmede yer verilmesi halinde bağımsız teknik denetçi tarafından kabul tutanağı düzenlenebilir.
Ödemelerin hesaplanması ve ödeme usulleri
MADDE 56- (1) Ödemeler sözleşme hükümleri çerçevesinde
yapılır. Bu Yönetmeliğe göre yapılan ihalelerde kullanım bedelinin güncellenmesi, ek-1’de belirlenen esaslara göre yapılır. Yapım işinin tamamlanmasından önce hiçbir şekilde bedel ödemesi yapılamaz. Ancak aşama
tamamlamaları ve kısmi hizmete alınma halinde idare tarafından yapılacak
kısmi kabullere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı sözleşme hükümleri saklıdır.
(2) Kullanım bedeli, her bir takvim yılında, üçer aylık dönemlere tekabül eden peşin ödemeler şeklinde yapılır. Bu ödemeler, Ocak-Mart
dönemi için Ocak ayında, Nisan-Haziran dönemi için Nisan ayında, Tem128

muz-Eylül dönemi için Temmuz ayında ve Ekim-Aralık dönemi için Ekim
ayında gerçekleştirilir.
(3) Yüklenicinin, sözleşme süresince özkaynakları dışında finansal
tablosunda belirtilen toplam borç miktarında, yeniden finansman ve/veya
borç yapılandırması suretiyle azalma meydana gelmesi halinde, borç miktarındaki azalma idare ve yüklenici arasında eşit oranda taksim edilerek
kullanım bedeline yansıtılır. Yeniden finansman ve/veya borç yapılandırmasına ve borç miktarındaki azalmanın kullanım bedeline yansıtılmasına
ilişkin esaslar sözleşmede düzenlenir.
(4) Bedel, Bakanlığa veya bağlı kuruluşlara ait döner sermaye bütçesinden ve/veya merkezi yönetim bütçesinden ödenir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeler ile yükleniciye verilen hizmetler beş yılı geçmemek üzere sözleşmede belirlenecek
sürelerde, donanım ise ihale dokümanında belirtilen süreler sonunda piyasa testi ile güncellenerek satın alınır. Piyasa testinden amaç, bir hizmet
veya hizmetler grubuna veyahut donanıma ilişkin olarak ekonomik açıdan
en avantajlı fiyatı belirlemektir. Piyasa testine tabi tutulacak hizmet veya
donanım, teklif süresi, teklif değerlendirme kriterleri, toplantı tarihi, yeri
ve gündemi, toplantıdan en az bir ay öncesinden yüklenici şirkete bildirilir. Bunlar basın veya internet yoluyla da ilan edilir. Teklif değerlendirme
kriterlerinde, piyasa testi katılımcılarının ekonomik ve mali yeterliği, hizmetlere ilişkin iş deneyimleri ve piyasa testi süresince kullanılacak teknik
özellikler yer alır. Alınan teklifler çerçevesinde en uygun teklif veren üç
firma ile fiyat ve kalite değerlendirmesi yapılarak nihai pazarlık anlaşması
düzenlenir. İdare, en uygun fiyat teklifini yükleniciye bildirir. Yüklenici,
bildirimi aldığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde belirlenen uygun
fiyatla bu hizmeti veya donanımı temin etme hususundaki ön alım hakkını kullanabilir. Ön alım hakkını kullanması halinde hizmet veya donanım
yüklenici tarafından temin edilir; ön alım hakkının kullanılmaması halinde
yüklenici, en uygun fiyat teklifini veren alt yüklenici ile usulüne uygun
düzenlenmiş yeni sözleşmenin onaylı bir suretini idareye teslim eder.
(6) Yüklenici tarafından verilen hizmetlerin karşılığı olarak yükleniciye ödenecek hizmet bedellerin hesaplanmasına, beş yılı geçmemek
üzere dönemsel piyasa testi ile güncellenmesine ve ödenmesine ilişkin
usul ve esaslara ihale dokümanında ve sözleşmede yer verilir.
İşin tamamlanmasındaki gecikme ve yüklenicinin namı hesabına iş yaptırma
MADDE 57- (1) Sözleşme konusu işlerin tamamlanmasında gecikme, hata veya olumsuzlukların olması halinde uygulanacak tazminat ve
cezai şartlara sözleşmede yer verilir.
(2) Yüklenicinin, yapım sözleşmesinin işletme döneminde sözleş129

me kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi halinde, sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi durumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek
yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir.
Ayrıca keyfiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi
gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. Verilen süre içinde yüklenicinin, yazılı ihtardaki talimata uymaması halinde
iş, idare tarafından pazarlık usulü ile yüklenicinin namı hesabına yaptırılarak yükleniciye ödenecek bedelden mahsup edilir. Sağlık hizmetlerinin
sürdürülemez hale gelmesi durumunda ise keyfiyet yükleniciye ivedilikle
bildirilerek iş, idare tarafından yüklenici namı hesabına yaptırılır.
(3) Sağlık hizmetlerinin sürdürülemezliği halleri şunlardır:
a) Sağlık tesisinde tıbbi gaz sistemleri (oksijen, azot, hava, vakum
ve atık) ve sterilizasyon şartlarını sağlayacak havalandırma sisteminin çalışmaması veya uygun hava filtrasyonu ve uygun iklimlendirme ve hijyen
şartlarının sağlanamaması.
b) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetinin aksaması nedeniyle
ameliyat hizmetlerinin yapılamaz hale gelmesi, sterilizasyon ünitelerinde
güvenlik önlemlerinin alınmaması.
c) Bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmaması veya hasta asansörlerinin çalışmaması nedeniyle acil hizmetler, ameliyathane, yoğun bakım,
poliklinik ve klinik hizmetlerin verilememesi.
ç) Acil hizmetlere yönelik görüntüleme, laboratuvar ve ameliyat
gibi hizmetlerin verilememesi.
d) Jeneratörler ile kesintisiz güç kaynaklarının periyodik bakımlarının yapılmaması ve elektrik kesintisi halinde cihazların çalışmaması
nedeniyle sunulan hizmetin kesintiye uğraması.
e) Cihaz bakım ve kalibrasyonlarının yapılmaması nedeniyle hasta
güvenliğinin tehlikeye düşmesi.
f) Temizlik hizmetlerinin aksaması, malzemelerin temin edilmemesi, temizlik kurallarına riayet edilmemesi sonucunda hastane enfeksiyon
komitesi tarafından hizmetin sürdürülemezliği noktasında karar alınması.
g) Hastalar ve çalışanlar için radyasyon koruyucuların temin edilmemesi veya kullanılmaması.
ğ) Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden sebeplerden dolayı
sağlık hizmetlerinin sunulamaması.
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Denetim
MADDE 58- (1) İdare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetler veya denetletir. İdare, yüklenicinin
performans denetimi ve işin yönetimine ilişkin olarak bir denetim ve yönetim sistemi kurabilir. Bu hususta ihtiyaç duyması halinde dışarıdan hizmet
satın alma yoluna gidebilir.
(2) Finans sağlayıcılar, finansman sözleşmesinin uygulanmasına
esas olmak üzere sabit yatırım dönemi içerisinde idarenin izniyle bir denetim mekanizması kurabilir.
Mücbir sebep halleri
MADDE 59- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller
şunlardır:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı veya savaş.
d) İfayı imkansız kılan diğer haller.
(2) İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin makul ve basiretli davranmasına rağmen bu engeli
ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde
yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından mücbir sebebin belgelendirilmesi,
zorunludur.
Sözleşmenin devri
MADDE 60- (1) Yüklenici, sözleşmeden doğan tüm hak ve vecibelerini, aynı şartlarla ve ihale dokümanında belirlenen yeterlik şartlarını
haiz başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine idarenin onayı ile
devredebilir. Özel amaçlı şirket kurulmasını gerektiren yapım işlerinde,
ancak kurulan özel amaçlı şirkete devir yapılabilir. Bu halde üst hakkı söz131

leşmesi de devralan kişi adına ayrıca devredilir. Sözleşmenin bu şekilde
devri halinde diğer sözleşmeler de devralan gerçek kişiye veya özel hukuk
tüzel kişilerine devredilmiş sayılır. Sözleşmenin devrinden önce doğmuş
olan yükümlülüklerden devir eden ve devir alan yükleniciler müştereken
ve müteselsilen sorumludur.
Sözleşme tadili
MADDE 61- (1) Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması veya
sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi hallerinde, sözleşmenin uygulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, sözleşme
bedelini değiştirmemek kaydıyla Bakan onayı ile sözleşme ve eklerinde
taraflarca değişiklik yapılabilir.
(2) Yapım işlerinde mücbir sebepler, olağanüstü haller veya yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle, sözleşmede öngörülen
şartlarda işin tamamlanamayacağının anlaşılması halinde bedel, ihalede
nihai teklifin verildiği tarih esas alınarak güncellenir ve buna bağlı olarak
Bakan onayı ile sözleşmede gerekli düzenlemeler yapılır.
(3) Yüksek Planlama Kurulunun yetkilendirme kararından sonra
yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu veya projelerde, ihale dokümanındaki yatırım maliyetinde öngörülen sınırları aşan bir değişiklik olması
halinde; değişen fizibilite raporu veya projeler ve ilgili diğer belgeler Yüksek Planlama Kuruluna yeniden sunulur, Yüksek Planlanma Kurulunun
yeni yetkilendirmesine istinaden sözleşme taslağında ve eklerinde gerekli
tadiller yapılır.
(4) Sözleşme değişikliklerinin yapılabilmesi amacıyla görüş bildirmek üzere teknik heyet teşkil edilebilir.
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ONUNCU BÖLÜM
Sözleşmenin Sona Ermesi
Sözleşmenin feshi
MADDE 62- (1) Yüklenicinin, yapım sözleşmesi imzalandıktan
sonra yatırım döneminde sözleşme kapsamındaki taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, sözleşmede belirlenen derhal fesih halleri hariç olmak
üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre
verilir. Ayrıca keyfiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği
gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez.
İhtarla belirlenen süre sonunda taahhüdün yerine getirilmemesi halinde,
finans sağlayıcılar idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gitmek suretiyle işin yapılmasını sağlayabilir. Bunun sağlanamaması halinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
(2) Yapım sözleşmelerinin işletme döneminde yüklenicinin, sözleşmede belirtilen hata puanının üzerine çıkması halinde finans sağlayıcılar, idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gidilmek
suretiyle işin devamını sağlayabilir. Aksi halde idare tarafından sözleşme
feshedilir.
(3) Yenileme, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve hizmet alım
sözleşmelerinde yüklenicinin sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi halinde, sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi
durumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin
mahiyetine uygun süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. Verilen süre içinde yüklenicinin yazılı ihtardaki talimata uymaması
halinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın sözleşme feshedilir. Taahhüdün yerine getirilmemesi dolayısıyla sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi durumunda ise sözleşme derhal feshedilir.
(4) Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere
göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilir. Maliye Bakanlığınca
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde yüklenici lehine tesis
edilen üst hakkı herhangi bir yargı kararı aranmaksızın iptal edilir ve tapu
idaresince resen terkin olunur. Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı
ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder. Taşınmaza veya
üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilata yüklenici tarafından zarar verilmesi halinde, zarar bedeli de yükleniciden ayrıca alınır. Bunlardan dola133

yı, hak lehtarı veya üçüncü kişilerce üst hakkından kaynaklanan herhangi
bir hak veya talepte bulunulamaz.
(5) Sözleşmenin feshine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu,
idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Önceden bildirilen günde yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağı
yüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve keyfiyet tutanakta belirtilir.
(6) Yükleniciden kaynaklanan sebeple sözleşmenin feshi halinde,
yüklenicinin kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen
kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilmez ve yükleniciler kesin teminat için herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca yüklenicinin idareye ödeyeceği tazminat ve cezai şartlar ile
yüklenicinin yatırımda kullandığı özkaynağın iade edilip edilmeyeceğine
sözleşmede yer verilir.
(7) Sözleşmenin, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın idare
tarafından feshedilmesi veya idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle
sözleşmenin yüklenici tarafından feshi durumunda, yüklenicinin zararının
ne şekilde ve ne ölçüde telafi edileceği sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin taraflarca karşılıklı sona erdirilmesine veya sözleşme değişikliklerine
ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir.
Sözleşmenin karşılıklı sona erdirilmesi ve işin tasfiyesi
MADDE 63- (1) Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması veya yüklenici ile idarenin karşılıklı anlaşması halinde sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir.
(2) Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, sözleşme konusu işlerin
hesabı genel hükümlere göre yapılır ve kesin teminat mektubu iade edilir.
(3) Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, Maliye Bakanlığınca
yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmaz ile üzerinde bulunan yapı,
tesis ve müştemilat sağlam ve işler durumda bedelsiz olarak Hazineye geçer.
Sözleşmenin sona ermesiyle tesisin idareye devri
MADDE 64- (1) Sözleşmenin feshi veya sona erdirilmesi halinde
yüklenici, idarenin iznini almaksızın tesislerdeki tesisatın hiçbirini bozup
yerinden kaldıramaz; tesise ait ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka bir yere götüremez, herhangi bir şekilde
başkasına devredemez veya tesiste değişiklik yapamaz. Yüklenicinin bu
hususlardaki eylemlerini önlemek için idare, gerekli gördüğü takdirde tesise el koyarak yükleniciyi tesisten uzaklaştırabilir.
(2) Bu Yönetmeliğe göre idare ile yüklenici arasında imzalanan
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yapım sözleşmesi süresi sonunda yerleşke, her türlü borç ve taahhütten
ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. Sözleşme süresi sonundaki yerleşkenin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile
birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Belirlenen zamanda yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve bu durum tutanakta belirtilir. Durum
tespit tutanağında belirlenen eksiklik ve arızalar, idarece verilecek sürede
yüklenici tarafından tamamlanır. Tamamlanmaması halinde eksiklik ve
arızaları karşılayacak meblağ, varsa yükleniciye yapılacak ödemelerden
mahsup edilir ve/veya teminatından karşılanır. Bu suretle karşılanamaması
halinde ise yükleniciye tazmin ettirilir.
(3) Yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmazlar ile ilgili üst
hakkı sözleşmesinin her hangi bir nedenle, sona ermesi halinde Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine tesis edilen üst hakkı tapudan terkin ettirilerek
tapu kütüğündeki şerh, takyidat ve beyanlar kaldırılır.
(4) Sözleşmenin, mücbir sebep, karşılıklı anlaşma veya idarenin
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sebebiyle tesisin ve diğer sözleşmelerin
devir alınmasına ilişkin hususlara ihale dokümanında ve sözleşmede yer
verilir.
(5) Tesisin her türlü devrinde, hizmetlerin ve ticari hizmet alanlarının yükleniciye bırakıldığı durumlarda devir tarihinde bu alanların da
sözleşmeleri sona ermiş sayılır ve idarenin hüküm ve tasarrufu altına girer.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İmar planlarının yapılması ve onaylanması
MADDE 65- (1) Bu Yönetmeliğe göre gerçekleştirilecek kamu
özel iş birliği projelerinin uygulanacağı yerlerin imar planları, Bakanlığın
talep etmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır, yaptırılır,
onaylanır.
Sorumluluk ve tazminat
MADDE 66- (1) Yüklenici;
a) Taahhüdündeki işleri sözleşme hükümlerine göre ve belirlenen
süre içerisinde projelendirmek, finansmanını sağlamak ve kullanılan finansmanı bütün finansman maliyetleri ile birlikte ödemek,
b) İşi tamamlamak,
c) Hizmetleri yerine getirmek ve ticari hizmet alanlarını işletmek,
ç) Sözleşme hükümleri çerçevesinde tesisin bakım ve onarımını
yapmak,
d) Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmaza ilişkin üçüncü kişiler tarafından hak iddia edilmesi durumunda,
durumu derhal Bakanlığa bildirmek,
e) Sözleşme süresi sonunda yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen
taşınmazlar ile üzerine inşa edilen tesisleri her türlü borç ve taahhütlerden
ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Bakanlığa
devretmek,
ile yükümlüdür.
(2) Yüklenici taahhüdündeki işin yapılması esnasında üçüncü kişilere vereceği her türlü zarardan ve yüklenicinin, çalıştırdığı işçilerin
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunundan, iş sözleşmelerinden veya
taraf olduğu toplu iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından sorumludur.
(3) Yüklenicinin yükümlülüğü, sorumluluğu ve zararların tazminine ilişkin hükümler ile uygulanacak cezai şartlar sözleşmede belirtilir.
Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 67- (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda Türk hukuku uygulanır ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir.
Ancak, taraflar ihtilafın esasına Türk hukukunun uygulanması ve davanın
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Türkiye’de görülmesi kaydıyla ihtilafın 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 68- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak iş ve
işlemler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 69- (1) 3/7/2006 tarihli ve 2006/10655 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet
ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut ihaleler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun mülga ek 7 nci maddesi çerçevesinde ilana
çıkılarak ihale süreci başlatılmış olan işler mevcut ihale şartnamelerine
göre sonuçlandırılır. Ancak bu Yönetmeliğin 42 nci, 53 üncü ve 61 inci
maddeleri, süreci devam eden ihalelere ve sözleşmesi imzalanmış işlere
de uygulanır.
(2) 1/3/2014 tarihi itibarıyla ihale süreci devam eden ve/veya sözleşmesi imzalanmış olan işlerde, yüklenici tarafından, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmeliğin 61 inci
maddesi kapsamında başvuruda bulunulması halinde, sözleşme bedeline
ilişkin olarak ek 2’de yer alan kullanım bedeli hesaplaması Bakan onayı
ile uygulanarak gerekli düzenlemeler yapılır.
Yürürlük
MADDE 70- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
tür.

MADDE 71- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürü-
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1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME
Bakanlar Kurulu Kararı : 25/8/2011-2011/652
Resmî Gazete: 14.09.2011/28054
İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
MADDE 23 –
(3) a) Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen
eğitim öğretim tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait
taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden
kiralama karşılığı yaptırılabilir.
b) Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların
sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye ve Millî
Eğitim Bakanlıklarından izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu
kütüğüne şerh konulur.
c) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya
özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı
devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, eğitim öğretim donanımının
bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz
ve üzerindeki eğitim öğretim tesislerinde eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.
(4) Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin,
öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi;
tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların
işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilir.
(5) Birinci fıkra hariç bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler, 8/9/1983
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.
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(6) Birinci fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar
ile ihale yöntemi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar, Bakanlık,
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
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2. EĞİTİM ÖĞRETİM TESİSLERİNİN
KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI
İLE TESİSLERDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM
HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE
ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA
YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/8/2012 No : 2012/3682
Dayandığı K.H.K.’nin Tarihi : 25/8/2011 No : 652
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/9/2012 No : 28405
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi uyarınca, yapılmasının gerekli
olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesislerinin,
Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar
çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile
belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasına; Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin,
tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların
işletilmesi karşılığında yenilenmesinin sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasına dair usûl ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılmasının gerekli olduğuna karar verilen eğitim öğretim tesisleri ile yenilenmesine karar verilen eğitim öğretim tesislerini kapsar.
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Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 2
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
1) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
2) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
3) Danışmanlık hizmetleri: Bu Yönetmelik kapsamındaki yapım, yenileme
ve kiralama işlerine ait mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve
kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu, ön fizibilite raporu hazırlanması; plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname
hazırlanması; denetim ve kontrolörlük gibi teknik, malî, hukukî ve benzeri
alanlardaki hizmetleri,
4) Diğer sözleşmeler: Sözleşme ile bağlantılı olarak yüklenici tarafından
imzalanan ve sözleşme hükümlerine aykırı hükümler ihtiva etmeyen sözleşmeleri,
5) Döviz kuru: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanan alış kurunu,
6) Eğitim öğretim hizmetleri dışındaki alanlar: İhale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak otopark, kapalı ve açık yüzme havuzu, öğretmenevi, konferans ve kültür merkezi, sanat merkezi ve sanat uygulama
atölyeleri, bilim merkezi, deney ve gözlemevi, gençlik merkezi, tiyatro ve
sinema salonları, akvaryum, hayvanat bahçesi, sera, botanik parkı, restoran, çarşı gibi ön proje ile tanımlanacak eğitim öğretim tesisi konsepti ile
uyumlu alanları,
7) Eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetler: Sözleşme hükümlerine
göre, yüklenici tarafından üstlenilen okul bilgi işlem hizmetleri, kütüphanecilik hizmetleri, spor destek hizmetleri, çamaşırhane, temizlik, güvenlik, yemek, arşivleme ve benzeri hizmetler ile aydınlatma, asansör, ısıtma,
soğutma, havalandırma, gaz, su ve enerji temini de dâhil olmak üzere binaların tamiri, bakımı ve işletilmesi, park ve bahçe bakımı, atık ve atık su
uzaklaştırma, personel ve öğrenci taşıma, mefruşat, donanım, alet ve eği141

tim araç gereçlerinin bakım ve onarım hizmeti gibi eğitim öğretim destek
hizmetlerini,
8) Eğitim öğretim tesisi: Her öğretim derecesindeki eğitim öğretim kampüsü, okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, teknik ve meslekî öğretim,
hayat boyu öğrenme merkezleri, özel eğitim kurumları, öğrenci pansiyonları, atölyeler, çok amaçlı salonlar, açık ve kapalı spor salonları, rehberlik araştırma merkezleri, rasathane, derslik ile destek birimleri dâhil ilgili
tesisin her türlü bölümü ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bakanlığın
yapmak ve yaptırmakla yükümlü olduğu ek binalar dâhil eğitim öğretimle
ilgili diğer tüm tesisleri,
9) Finans sağlayıcılar: Projenin gerçekleşmesine yönelik olarak yükleniciye finansal kaynak sağlayan kurumları,
10) Finans sağlayıcıların müdahale hakkı: İdare tarafından gerekli görüldüğü takdirde projenin gerçekleşmesine yönelik olarak yükleniciye finansal kaynak sağlayan kurumlar ile idare arasında imzalanacak kira ödemelerinin idare tarafından beyan edileceği sözleşmede, finans sağlayıcılara
yükleniciyi malî, idarî ve hukukî açıdan denetim yetkisi veren ve gerekirse
yüklenicinin yerine idarenin onayına bağlı olarak yeni bir yüklenicinin tayin edilmesine ilişkin düzenlemeyi,
11) Harcama yetkilisi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yetkilendirilen idare yetkilisini,
12) İdare: Bakanlık merkez teşkilatının ilgili birimi ile Bakanlığa bağlı
kurum ve kuruluşları,
13) İhale dokümanı: İhale konusu eğitim öğretim tesisinin projelendirme,
yapım, bakım ve işletilmesi işlerinde, isteklilere talimatları da içeren idarî
şartnameler ile yaptırılacak işin ön projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
14) İhale yetkilisi: Yapım işlerinde Bakanı, diğer ihale konusu işlerde harcama yetkilisini,
15) İstekli: İdare tarafından açılan ihaleye teklif veren gerçek kişiler veya
özel hukuk tüzel kişilerini,
16) İşletme dönemi yönetim planı: Eğitim öğretim hizmetleri dışındaki
hizmet ve alanların yükleniciye bırakılması durumunda bu alanların yük142

lenici tarafından ne şekilde işletileceği ve bu hizmetlerin verilmesi esnasında idare ile yüklenici arasında kurulacak işletim-yönetim organizasyon
modelini,
17) Kesin proje: Belirli bir eğitim öğretim tesisinin Bakanlıkça temin edilen ön projesine göre, ihale dokümanı ve temel standartlar dokümanına
bağlı kalınarak, mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı
elemanlarının ölçümlendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri
ile teknik özelliklerinin belirtildiği, ihale üzerinde kalan ve sözleşmenin
imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından hazırlanan projeyi,
18) Kira bedeli: Yükleniciye sözleşme çerçevesinde yaptığı yapım işleri
karşılığı olarak, taşınmazların Hazineye, gerçek kişilere veya özel hukuk
tüzel kişilerine ait olup olmadığı, yatırımın maliyeti ve kârı, eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların yükleniciye bırakılıp bırakılmamasına bağlı olarak eğitim öğretim hizmetleri dışındaki alanlardan
yüklenicinin elde edeceği getiriler ile eğitim öğretim araç ve gereçleri ile
donanımının yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmayacağı gibi hususlar
da dikkate alınarak hesaplanan ve tesislerin idare tarafından teslim alınmasından itibaren sözleşme süresince ve sözleşmede öngörülecek dönemler
çerçevesinde ödenecek tutarı,
19) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek kişi veya
özel hukuk tüzel kişilerinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş
ortaklığı veya konsorsiyumları,
20) Ön fizibilite raporu: Projenin teknik, finansal, ekonomik, sosyal ve
hukukî açılardan yapılabilirliklerini analiz eden, öngörülen kira ödemeleri
ve süresi de dâhil risk analizlerini ve paylaşımını içeren ve yatırımın geleneksel tedarik yöntemleri yerine kiralama karşılığı yaptırılması ile hayata
geçirilmesinin gerekçesini karşılaştırmalı ekonomik ve finansal analizlerle
ortaya koyan raporu,
21) Ön proje: Belirli bir eğitim öğretim tesisinin kesin ihtiyaç programına
göre gerekli zemin ve arazi araştırmaları yapılarak, bilgilerin hâlihazır haritalardan alındığı, varsa çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları
dâhil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, görünüş ve
profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren, bir eğitim öğretim
tesisinin konsept ve temel tasarım unsurları ve ihtiyaç programı ile mahâl
listesi ve teknik şartnamelerini de içeren projeyi,
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22) Özel amaçlı şirket: 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu
Yönetmelik hükümleri uyarınca imzalanacak sözleşmenin tarafı olmak ve
sözleşme hükümlerini ifa etmek üzere, faaliyet konusu sadece sözleşme
konusu ile sınırlı olmak kaydıyla, ihale üzerine bırakılan birden fazla gerçek kişi, özel hukuk tüzel kişisi veya bunlardan müteşekkil ortak girişimlerce Türk hukukuna göre kurulan sermaye şirketini,
23) Özel eğitim tesisi: Bakanlığın iznine tâbi her tür ve derecedeki özel
eğitim ve öğretim kurumlarını,
24) Özel eğitim tesis alanı: İmar planlarında özel eğitim tesisi yapılmak
üzere ayrılmış alanı,
25) Sözleşme: Yapım ve yenileme işlemleri ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılan, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar üst
hakkı tesis edilmek suretiyle bu taşınmazların devredilmesi hâlinde, üst
hakkı sözleşmesine esas teşkil eden ve onun ayrılmaz bir parçası olan sözleşme ve eklerini,
26) Temel standartlar: Bakanlıkça belirlenecek, her bir eğitim öğretim tesisinin projelendirilmesi, yapımı, bakımı ile tesislerdeki eğitim öğretim
alanı dışındaki ticarî alanlar ile hizmet alanlarının ne şekilde işletileceğine
dair standartları,
27) Toplam sabit yatırım tutarı: Yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine göre yapılacak olan yapım ve/veya yenileme işleri ile eğitim öğretim
donanımı, eğitim araç ve gereçleri ve varsa taşınmaz maliyeti ile ilgili olarak sözleşmede belirtilen toplam tutarı,
28) Uygulama projesi: Belirli bir eğitim öğretim tesisinin Bakanlıkça
onaylı kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği yüklenici tarafından hazırlanan projeyi,
29) Üst hakkı sözleşmesi: Eğitim öğretim tesislerinin Hazineye ait taşınmazlar üzerinde kesin projesinde belirtilen şekilde kiralama karşılığında
yaptırılması hâlinde, bu taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz
olarak kırkdokuz yıla kadar üst hakkı tesis edilmesi amacıyla düzenlenecek sözleşme ve eklerini,
30) Yapım işleri: Bakanlıkça yapılmasına karar verilen eğitim öğretim
tesisinin yapım işlerinin sözleşme hükümlerine göre yapımı ve/veya söz
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konusu eğitim öğretim tesisinin bünyesinde yer alan malzeme, teçhizat ve
varsa ihale dokümanında belirtilen eğitim öğretim donanımı ile alet ve eğitim araç ve gereçleri de dâhil olmak üzere donanımın yüklenici tarafından
temini işlerini,
31) Yenileme işi: Mevcut eğitim öğretim tesislerinin yenilenme zaruretinin
ortaya çıktığı durumlarda Bakanlıkça öngörülecek proje ve belirlenecek
esaslar çerçevesinde yenilenmesi, mevcut eğitim öğretim tesislerinin bakımı, onarımı, tadilatı ve yapısal güçlendirilmesi, restorasyonu ve asıl binaya ek olarak yapılacak eğitim öğretim tesislerinin yapılmasını veya söz
konusu eğitim öğretim tesisinin bünyesinde yer alan malzeme, teçhizat,
mefruşat ve varsa ihale dokümanında belirtilen eğitim öğretim donanımı
ile alet ve eğitim araç ve gereçleri de dâhil olmak üzere donanımın yüklenici tarafından teminini,
32) Yenileme projesi: Mevcut eğitim öğretim tesislerinin küçük veya büyük onarım, tadilat, yapısal güçlendirme, restorasyon gibi işleri veya asıl
binaya ek olarak yapılacak eğitim öğretim tesislerine ait veya söz konusu
eğitim öğretim tesisinin bünyesinde yer alan malzeme, teçhizat, mefruşat
ve varsa eğitim öğretim donanımı ile alet ve eğitim araç ve gereçleri de
dâhil olmak üzere donanımının temin edilmesine yönelik her türlü proje,
şartname, mimarî-statik-elektrik-tesisat projelerini,
33) Yüklenici: İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan ve idare ile sözleşme
imzalayan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, Yapım ve Yenileme ile Ön Hazırlıklar
Temel ilkeler
MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler gözetilir:
a) İhalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak
esastır.
b) İhalelerde, proje bazında ve işin niteliğine göre en az maliyetle en yüksek fayda sağlayan teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilir.
c) Kira ödemelerine ilişkin giderler Bakanlık bütçesine ödenek olarak konulur.
ç) Bir yılda sözleşmeye bağlanacak kira ödemelerinin toplamı, Bakanlığın
ilgili yıl bütçesinde yer alan sermaye giderleri toplamının yüzde ellisini
geçemez.
d) Taraflar arasında dengeli bir risk paylaşımının sağlanması esastır.
Eğitim öğretim tesislerinin yaptırılması veya yenilenmesi
MADDE 6- (1) Bakanlık, ön proje, ön fizibilite raporu, temel standartlar
dokümanı ve ihale dokümanları çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca yüklenici adına bedelsiz olarak üst hakkı tesis edilecek Hazine taşınmazlarının
veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar üzerinde sözleşmesinde belirlenecek kira bedelleri karşılığında eğitim öğretim tesisleri
yaptırabilir.
(2) Eğitim öğretim tesislerindeki eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi yükleniciye bırakılabilir. Bu durumda kira bedelinin hesabı, yükleniciye bırakılan eğitim öğretim hizmetleri dışındaki
alan ve hizmetler dikkate alınarak yapılır. Kira bedeli hesabında dikkate
alınmak kaydıyla, yaptırılacak eğitim öğretim tesislerindeki tüm eğitim
öğretim ekipmanları, eğitim araç ve gereçleri ile mefruşatın yüklenici tarafından sağlanması ihale dokümanları ve sözleşme çerçevesinde öngörülebilir.
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(3) Bakanlık mevcut eğitim öğretim tesislerinin ve eklentilerinin yenilenmesi işlerini, ön fizibilite raporu, yenileme projesi, ihale dokümanları ve
sözleşmede belirlenecek hususlar doğrultusunda, eğitim öğretim tesislerindeki eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmet ve alanların yükleniciye bırakılması karşılığında yaptırabilir. 6
(4) Yenileme işleri yükleniciye herhangi bir kira bedeli ödenmeksizin
ve yüklenici lehine üst hakkı tesisi yapılmaksızın, eğitim öğretim hizmet
alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında yaptırılabilir.
(5) İdare, eğitim öğretim tesislerinin yaptırılması veya yenilenmesi ile ilgili olarak yüklenici ile imzalanacak sözleşme süresini, hazırlanan ön fizibilite raporunun sonucuna göre ihale öncesinde belirler ve sözleşme süresini
ihale dokümanında isteklilere duyurur. Sözleşme süresi yapım veya yenileme süreleri de dâhil olmak üzere kırkdokuz yılı geçemez.
(6) Bakanlık gerek görmesi hâlinde birden fazla eğitim öğretim tesisi yapım ve/veya yenileme işini tek bir ihale ile yaptırabilir. Yapım ve yenileme
işinin tek bir ihale ile yaptırılması durumunda bu Yönetmelikte belirtilen
yapım işlerine ilişkin ihale usûl ve esasları geçerlidir.
Ön hazırlıklar ve yetkilendirme
MADDE 7- (1) İdare, yaptırılması planlanan bir ve/veya birden fazla eğitim öğretim tesisi projesini Bakan onayına sunmadan önce, projenin ön
fizibilite raporunu hazırlar veya hazırlatır.
(2) Bakanlık, ön fizibilite raporu hazırlanırken, her bir yapım projesi için
öngörülen uygun nitelikte taşınmaz bulunup bulunmadığı ve bu taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar üst hakkı tesis edilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında eğitim öğretim tesisi yapılmasına karar
verilen yerde Hazineye ait uygun şartlarda taşınmaz bulunamaması veya
yatırım açısından gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların
maliyet bakımından daha uygun olması durumunda, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar değerlendirilir.
(4) Bakanlık, imar planında eğitim öğretim tesisi alanı olarak ayrılmış ve
mülkiyeti Hazineye ait veya Bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerinde ihale
ile belirlemek kaydıyla üst hakkı tesis ederek, eğitim öğretim tesisi ya147

pılması ve süresi sonunda Hazine adına tescil edilmesi kaydıyla, ihtiyaç
duyacağı başka taşınmazlarda eğitim öğretim tesisi yaptırabilir.
(5) Bakanlık, mülkiyeti gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan ve
imar planında eğitim öğretim tesisi alanı olarak ayrılmış alanları, ilin ihtiyacının bulunmadığının Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslara uygun
olarak tespit edilmesi ve eğitim öğretim amacı dışında kullanılmamak üzere idarece hazırlanacak ön fizibilite raporu çalışmalarından sonra, ihtiyacı
olan yerlerde eğitim öğretim tesisi yapılması kaydıyla özel eğitim tesis
alanı olarak teklif edebilir.
(6) Bakanlık, plan, program ve politikaları çerçevesinde belirlediği projeleri, ön fizibilite raporları ve taşınmazların teminine yönelik çözüm önerileri ile birlikte inceler ve karara bağlar.
(7) Bakanlık, yapılması onaylanan her bir proje için, ihale iş ve işlemlerinde kullanmak üzere, ön proje, fizibilite raporu, temel standartlar dokümanı
ile ihale dokümanı hazırlar veya hazırlatır.
(8) Bu Yönetmelikteki danışmanlık hizmetleri için bu Yönetmelikte yer
alan ihale usûlleri uygulanır.
(9) Bakanlık bazı eğitim öğretim tesisleri için ön proje yaptırmak üzere, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve mühendislik projeleri ile ilgili olarak,
belirlenecek usûl ve esaslar dâhilinde ödüllü proje veya tasarım yarışması açabilir veya bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara göre ön proje
için ihale düzenleyebilir. Yarışmayı veya ihaleyi kazanan projenin ya da
tasarımın telif hakları Bakanlığa geçer. Bu husus ön proje temin ve proje
yarışmaları şartnamelerinde belirtilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usûl ve Esasları
İhale ilânı
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde idare tarafından yaptırılmak
istenen ihale ve ön yeterlik ilânı, Resmî Gazetede, Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı en az iki gazetede ve internette, belirlenen ihale
tarihinden yapım işlerinde en az altmış gün, diğer işlerde ise otuz gün önce
en az birer defa ilân yapılarak duyurulur.
(2) İşin özelliğinin gerektirdiği durumlarda, yapım işlerinde yurt dışında
yüksek tirajlı en az iki gazetede belirlenen ihale tarihinden en az altmış
gün önce olmak üzere ve en az birer defa ilân yapılarak ihale duyurulur.
(3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara
ihale gününden en az otuz gün önce davet mektubu gönderilir.
(4) Ön yeterlik değerlendirilmesi yapılmayacak ihalelerde yukarıda belirtilen süreler yarısına kadar kısaltılabilir.
İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 9- (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu işin niteliği ve yeri.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla temin edileceği.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usûlle yapılacağı.
ç) İsteklilerde aranacak yeterlik kriterleri ile istenen belgelerin neler
olduğu.
d) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği.
e) Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
İsteklilerde aranacak özellikler
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelere katılacak
isteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her
birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını, bağımsız denetçi veya
yeminli malî müşavirlerce tasdik edilmiş malî tabloları ile kanıtlamala149

rı zorunludur. İsteklilerin sağlaması gereken referanslara, tecrübeye, malî
ve teknik yeterliğe ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir, ihale ilânında ve
ihale dokümanında duyurulur.
(2) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî
ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen
bilgi ve belgeler istenebilir.
a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer
belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile
ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b) Meslekî ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
2) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek
için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına
ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
4) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile
işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve meslekî niteliklerini gösteren
belgeler,
5) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
6) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu
olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
7) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite
kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,
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8) İdarenin talebi hâlinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek
malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
(3) İhale konusu işin niteliğine göre ikinci fıkrada belirtilen bilgi veya
belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale
dokümanında, ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde
belirtilir.
(4) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen,
konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat
hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.
b) İflası ilân edilen, hakkında zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara
karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar.
ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş vergi borcu bulunanlar.
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, meslekî faaliyetlerinden dolayı
yargı kararıyla hüküm giyenler.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler
sırasında iş veya meslek ahlâkına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare
tarafından ispat edilenler.
f) İhale tarihi itibarıyla mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından meslekî faaliyetten men edilmiş olanlar.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi
ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler.
ğ) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye
katılanlar.
h) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.
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İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 11- (1) İhaleyi yapan idarenin;
a) İhale yetkilileri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli personeli,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dâhil
olmak üzere bu dereceye kadar kan ve kayın hısımları,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların, yönetim kurullarında
görevli olmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip
olmadıkları anonim ortaklıklar hariç ortakları,
d) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici
veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
doğrudan veya dolaylı olarak veya alt yüklenici olarak ihalelere katılamaz.
(2) Ayrıca, ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler
bu işin ihalesine katılamaz. İhale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamaz. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve
yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından
fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
Ortak girişim ve özel amaçlı şirket
MADDE 12- (1) Ortak girişim, birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak oluşturulabilir. İş ortaklığı
üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık
alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yapar.
(2) Özel amaçlı şirket kurmak üzere bir araya gelen birden fazla gerçek
veya tüzel kişilerde hak ve sorumluluklar, özel amaçlı şirket kurulana kadar tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerine, özel amaçlı şirket kurulduktan
sonra ise şirkete aittir.
(3) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İdare, konsorsiyumların
ihaleye katılıp katılamayacağını ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimlerden ortaklıklarına dair anlaşma veya taahhütname is152

tenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında
koordinatör ortak belirtilir.
(4) İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması hâlinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum
sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş
ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları; konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde
koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları
belirtilir.
(5) İhalenin ortak girişim veya gerçek veya tüzel kişi üzerinde kalması
hâlinde sözleşme imzalanmadan önce özel amaçlı şirketin Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde yayımlanan şirket kuruluşuna ilişkin ticarî sicil kaydının verilmesi gerekir. Bu yönetmelik kapsamında yapım işlerinden hangileri için özel amaçlı şirketin kurulacağı idare tarafından ihale dokümanında belirtilir.
Alt yükleniciler
MADDE 13- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi
hâlinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt
yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İhale işlem dosyası
MADDE 14- (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, tahmin edilen yatırım ve ödenecek tahmini kira bedeli, bedele ilişkin hesap tutanağı, ihale dokümanı ve ekleri,
ilâna ilişkin belge ve gazete nüshaları ile ihale sürecine ilişkin diğer belgeler bulunur.
(2) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün
bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğunun anlaşılması hâlinde, komisyonlar ilgili idareye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve yapılacak ilâna göre
yürütülür.
153

İhale dokümanları
MADDE 15- (1) İhaleye çıkılmadan önce, yapım veya yenileme işlerinin
özelliklerini ve kapsamını belirleyen ihale dokümanları, isteklilere talimatlar, şartnameler ve sözleşme tasarısı Bakanlık tarafından hazırlanır veya
hazırlatılır. Projeye bağlı olarak, Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan
ön proje ve ön fizibilite raporunun Bakanlıkça uygun görülen kısımları,
temel standartlar dokümanı ile yenileme projeleri ihale dokümanları eki
olarak isteklilere verilir.
(2) İhale dokümanlarında eğitim öğretim tesisinin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartların yanında, genel olarak aşağıdaki hususların da
yer alması zorunludur:
a) Yapılacak veya yenilenecek eğitim öğretim tesisinin adı, nev’i, niteliği,
kapsamı ile yükleniciye bırakılacak olan eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmet ve alanların kapsamı.
b) İhale usûlü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
c) İsteklilere talimatlar.
ç) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
d) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
e) Tekliflerin geçerlilik süresi.
f) İhaleye ortak girişimlerin teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin
tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.
g) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar.
ğ) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar
uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar.
h) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı.
ı) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
i) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
j) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
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k) İhale konusu yapım ve yenileme işlerinin başlama ve bitirme tarihi,
teslim şartları ve gecikme hâlinde verilecek cezalar.
l) Kira bedelini belirleme yöntemleri, yüklenici tarafından ifa edilecek
hangi hizmetler için idarenin vereceği hizmet garantileri, ödeme dönemleri ve şartları.
m) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kim tarafından ödeneceği.
n) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
o) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
ö) Anlaşmazlıkların çözümü.
p) Değerlendirme yapmak üzere isteklilerden istenecek, ihale konusu eğitim öğretim tesisi ile ilgili istekli tarafından hazırlanan ön fizibilite raporu,
yenileme veya yapım dönemi iş programı, yenileme/yapım ve işletme dönemlerine ait finansman ve nakit akım tabloları, işletme dönemi yönetim
planı ve benzeri belgeler.
r) Eğitim öğretim tesisinin üzerinde inşa edileceği taşınmazlara ilişkin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
s) Projeye bağlı olarak, ön proje ve fizibilite raporunun ilgili kısımları,
temel standartlar dokümanı ve yenileme projesi.
ş) Yenileme projelerinde yenileme işi karşılığında yükleniciye bırakılacak
eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmet ve alanların neler olacağı,
işletmeye bırakılma süreleri ile ödenecek hizmet bedeli hesaplama
yöntemleri ve diğer hususlar.
t) Tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında, nihaî pazarlık görüşmeleri yapmak üzere, istekliler arasında kira bedeli ve sair kriterlere göre bir sıralama
yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise bu sıralamadan kaç isteklinin nihaî
pazarlık görüşmelerine çağrılacağı.
u) Açık eksiltme usûlü ile pazarlık yapılıp yapılmayacağı.
ü) Eğitim öğretim donanımı ile eğitim araç ve gereçleri dâhil projelerde
ekipmanın özellikleri, temini, yenilenmesi, bakımı ve uygun görülen
donanımın işletilmesine dair hususlar.
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v) Kesin ve uygulama projelerinin hazırlanma, onay usûl ve esasları.
İhale dokümanlarının verilmesi
MADDE 16- (1) İhale dokümanlarına ait şartnameler ve ekleri bedelsiz
olarak Bakanlıkta veya idarelerde görülebileceği gibi, Bakanlık veya idare
tarafından bunların maliyeti ile orantılı olarak belirlenecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir.
Ön yeterlik
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek eğitim öğretim tesisi yapım ihaleleri için istekliler arasında ön yeterlik değerlendirmesi yapılması esastır.
(2) Bakanlıkça, her yapım ihalesi için bir ön yeterlik komisyonu kurulur.
Komisyon 18 inci maddede belirtilen kuruluş, çalışma usûl ve esaslarına
tâbidir. İsteklilerde işin gereği aranacak yeterlik kriterleri, işin niteliğine
göre ve rekabeti engellemeyecek şekilde, Bakanlıkça belirlenir. Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilmez.
(3) Ön yeterlik ilânlarında asgarî olarak aşağıdaki hususlar belirtilir:
a) İhalenin adı, niteliği ve türü.
b) Eğitim öğretim tesisinin yapılacağı yer.
c) Ön yeterlik değerlendirmesi şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
ç) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
d) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
e) Ön yeterlik değerlendirmesi başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati.
İhale komisyonu
MADDE 18- (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişi ile
muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak
en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de
dâhil olmak üzere görevlendirir. Komisyona yardımcı olmak üzere, ihale
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komisyonu kararlarına katılmamak şartıyla gereği kadar idarî ve teknik
eleman görevlendirilebilir.
(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu
üyelerine verilir.
(3) İhale komisyonu tüm üyelerinin katılımıyla toplanır. Asıl üyelerden
katılamayanların yerine yedek üyelerin katılımı sağlanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı
ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon
üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek
imzalanır.
İhale usûlleri
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim öğretim tesislerinin
yenileme, yapım ve danışmanlık işlerinde aşağıdaki usûllerden biri uygulanır:
a) Açık ihale usûlü.
b) Belli istekliler arasında ihale usûlü.
c) Pazarlık usûlü.
ç) Doğrudan kiralama usûlü.
(2) Birinci fıkrada belirtilen usûllerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik çerçevesinde, proje bazında Bakanlıkça belirlenir.
Açık ihale usûlü
MADDE 20- (1) Açık ihale usûlü bütün isteklilerin teklif verebildiği usûldür. Açık ihale usûlünde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara
uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
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Belli istekliler arasında ihale usûlü
MADDE 21- (1) Belli istekliler arasında ihale usûlü, yapılacak ön yeterlik
değerlendirmesi sonucunda Bakanlık tarafından seçilerek davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usûlüdür.
(2) İşin niteliğine göre ve rekabeti engellemeyecek şekilde, Bakanlık tarafından belirlenmiş ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgarî ön yeterlik şartlarını sağlayamayanlar yeterli
kabul edilmez. İhaleye en az üç veya daha fazla istekli davet edilmesine
rağmen ikiden az teklif sunulması durumunda ihale iptal edilir.
(3) Bakanlığın uygun gördüğü ihalelerde, şartları ihale ilânında ve ihale
dokümanında duyurulmak kaydıyla, ön yeterlik sonrası istekliler tarafından verilen tekliflerin değerlendirilmesinden sonra istekliler arasında kira
bedeli ya da başka bir kritere göre bir sıralama yapılarak bu sıralamadan
belli sayıda istekli nihaî pazarlık görüşmelerine çağrılabilir. Açık eksiltme
ile pazarlık usûlü dâhil başka diğer kriterler ile uygulanacak usûl ve yöntem isteklilere yazılı olarak nihaî pazarlık görüşmelerinden en az on gün
önce yazılı olarak bildirilmek şartıyla ihale neticelendirilir.
Pazarlık usûlü
MADDE 22- (1) Açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usûlü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya aşağıdaki hâllerde, Bakanlık
pazarlık usûlü ile ihale yapabilir:
a) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve
beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
b) İhale konusu eğitim öğretim tesisinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
c) İdarenin herhangi bir ödemede bulunmaması şartıyla, Hazineye ait birden fazla taşınmazda üst hakkı verilerek bir kısmı kendisi tarafından diğer
kısmı yüklenici tarafından işletilecek ve süresi sonunda mülkiyeti idareye
ait olacak, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı onmilyon TL’nin altında
kalan bir ve/veya birden fazla eğitim öğretim tesisi yapım işi veya yapım-yenileme grubu.
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ç) Öngörülen maliyeti beşmilyon TL’nin altında kalan yenileme işlerinin
gerçekleştirilmesi.
d) Öngörülen maliyeti yediyüzellibin TL’nin altında kalan danışmanlık işleri.
(2) Birinci fıkraya göre yapılacak ihalelerde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç isteklinin davet
edilmesi şarttır. İlan yapılmayan hâllerde en az üç istekli davet edilerek,
yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere
isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınmak
veya açık eksiltme usûllerinden biri ile ihale sonuçlandırabilir. Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen limit her yıl Bakanlıkça 1 Şubat
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık ÜFE endeksine göre güncellenir.
(3) Pazarlık usûlü ile yapılacak ihalelerde tekliflerin yazılı olarak alınması
zorunludur. Teklifler, danışmanlık ihaleleri için en az maliyet bedeli, yapım ve yenileme ihaleleri için ihale dokümanında belirtilen kira bedeli ve/
veya eğitim öğretim tesislerindeki yükleniciye bırakılacak eğitim öğretim
hizmetleri dışındaki alan ve hizmetlerin bedelleri ve işletime bırakılma sürelerinin belirlenmesi esasına uygun olmak üzere değerlendirilir. Bu değerlendirmede ayrıca şartnamede yer alan diğer hususlar da dikkate alınır.
(4) İhale pazarlık ile neticelendirilir. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi
tekliflerde bulunulduğu ve ihalenin verildiği yüklenicinin hangi nedenlerden dolayı tercih edildiği ihale kararında gösterilir.
Doğrudan kiralama usûlü
MADDE 23- (1) Eğitim öğretim tesisi ihtiyacının gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait ve/veya imar planında eğitim tesis alanı olarak
ayrılmasına rağmen henüz kamulaştırılamayan taşınmazlar dışında temin
edilemediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi hâlinde, Bakanlık gerçek veya
özel hukuk tüzel kişilerinden Bakanlığın ihtiyaç duyduğu eğitim öğretim
tesisini yapması ve Bakanlıkça belirlenecek eğitim öğretim hizmeti dışındaki hizmet ve alanları işletmesi kaydıyla kırkdokuz yıla kadar kiralama
yapabilir.
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(2) Eğitim öğretim tesisi ihtiyacının gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar dışında temin edilemediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi
hâlinde, Bakanlık gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden kendilerine
ait mevcut bina ve tesisleri Bakanlıkça belirlenecek eğitim öğretim hizmeti dışındaki hizmet ve alanları işletmesi kaydıyla kırkdokuz yıla kadar
kiralayabilir.
(3) Kira bedeli ve kiralama süresi, arsa veya mevcut binanın fizikî durumu, yükleniciye bırakılacak eğitim öğretim hizmeti dışındaki hizmet ve
alanlar, eğitim öğretim tesisinin bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin ve/
veya irtifak hakkının sözleşme öncesi, devamı veya sonrasında Hazineye
devredilip devredilmeyeceği, yapılacak eğitim öğretim tesisine ait proje
ve teknik dokümanlar ile eğitim öğretim araç ve gereçleriyle donanımının
yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmayacağı gibi hususlar sözleşmede
düzenlenir.
(4) Bu madde kapsamındaki kiralamalarda yıllık kira artış oranı, Türk Lirası cinsinden bir önceki yıla ait yıllık “(TEFE+ÜFE)/2” formülü üzerinden hesaplanır.
(5) Doğrudan kiralama usûlüyle yapılacak kiralamalar, 17 nci maddede
belirtilen ön yeterlik ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarına tâbi
olmaksızın yapılır. Eğitim öğretim tesisi ihtiyacının gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlardan temin edilme şartları, arazinin ve
üzerine yapılacak binanın değer tespiti, kira rayiç değerinin belirlenmesi,
kiralama süresi ve ödemelerinin nasıl belirleneceği gibi hususlar ile ihale
komisyonunun kurulması ve çalışma şartları gibi hususlar Bakanlıkça düzenlenir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 24- (1) Teklif mektubu da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya seri sıra numaraları
verilmiş paketlere konulur. Zarfın veya paketlerin üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait
olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri
istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda
ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi; teklif
edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması;
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üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad,
soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.
(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler
kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak
da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit
edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
(4) Zeyilname ile ihale dokümanlarının değiştirilmesi veya teklif verme
süresinin uzatılması hâlinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve
saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek
yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
(5) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 25- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını
alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait
olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanması ve mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye
alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına
göre açılır.
(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubunun usûlüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu usûlüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile
teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne
karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.
Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
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Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 26- (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net
olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir. Bu açıklama,
hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hâle getirilmesi
amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya
teklif mektubu ile geçici teminatı usûlüne uygun olmadığı ilk oturumda
tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
(3) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması hâlinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri
tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bilgi eksikliklerinin
tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi hâlinde bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını
tevsik etmesi durumunda kabul edilir.
(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif
mektubu ile geçici teminatı usûlüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin
ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu
işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat
teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun
olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 27- (1) İhale komisyonunun kararı üzerine idare verilmiş olan
bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün
tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması hâlinde, ihalenin iptal edilme
gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.
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İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 28- (1) İhale komisyonu 26 ncı maddeye göre teklifleri değerlendirdikten sonra 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde
gerekçeli kararını belirterek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda
isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen kira bedeli veya işletme süresi, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(2) Bakan, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını
onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(3) İhale, kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise
hükümsüz sayılır.
(4) İhale kararları Bakan tarafından onaylanmadan önce idareler, ihale
üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerine girmekten yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 29- (1) Bakan tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı
günden itibaren en geç beş işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil,
ihaleye teklif veren bütün isteklilere veya vekillerine, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.
Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye
tebliğ tarihi sayılır.
(2) İhale kararlarının Bakan tarafından iptal edilmesi hâlinde de, durum
isteklilere aynı şekilde bildirilir.

163

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmelerin Düzenlenmesi
Sözleşmenin imzalanması
MADDE 30- (1) Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare
adına harcama yetkilisi tarafından imzalanır.
(2) Bu kapsamda imzalanacak sözleşmelerin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı, işin önem ve özelliği dikkate alınarak Bakanlık tarafından
belirlenir ve buna ilişkin hususlar ihale dokümanında belirtilir.
Sözleşmede yer alacak hususlar
MADDE 31- (1) Sözleşmede aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Taraflar.
b) Sözleşmenin konusu ve süresi.
c) Kesin projelerin ve uygulama projelerinin hazırlanma, onay usûl ve
esasları.
ç) Yapım/yenileme ve hizmetlerin standart ve kalitesi.
d) Yapım veya yenileme işleri ile yükleniciye bırakılacak eğitim öğretim
hizmetleri dışındaki hizmet ve alanların kapsamı ve genel esasları.
e) Yapım ve yenileme işlerine başlama, bitirme süre ve şartları, gecikme
hâlinde uygulanacak müeyyideler.
f) Eğitim öğretim tesisinin üzerinde inşa edileceği taşınmazlara ilişkin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
g) Kira bedeli ödemeleri ile yenileme projelerinde yükleniciye bırakılan
eğitim öğretim hizmetleri dışındaki alanların hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin hususlar.
ğ) Yüklenici tarafından kullanılacak eğitim öğretim hizmetleri dışındaki
alanların kullanım şart ve esasları.
h) Yüklenici tarafından yerine getirilecek olan hizmetlerin yerine getirilmesi usûl ve esasları.
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ı) Yükleniciye bırakılan eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmet ve
alanların, fiyatlandırma ölçütleri ile kira bedeli hesabında dikkate alınma
usûl ve esasları.
i) Yapım işlemi tamamlama sürecinden üç ay önce, idare tarafından yapılacak piyasa araştırması sonucunda eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetlerin tespit edilen bedellerinin, yüklenici tarafından teklif edilen
hizmet bedellerinden daha aşağı olması hâlinde, bu hizmetlerin yine yükleniciye belirli bir komisyon oranı ödenerek, yüklenici aracılığı ile üçüncü
hizmet sağlayıcılardan alınabileceği hususu.
j) Eğitim öğretim ekipmanı, eğitim araç ve gereçleri dâhil projelerde donanımın, araç ve gerecin özellikleri, temini, yenilenmesi, bakımı ve uygun
görülen donanım, araç ve gerecinin işletilmesine dair hususlar.
k) Eğitim öğretim tesisinin yatırım ve işletme dönemlerinin finansmanı.
l) Eğitim öğretim tesisini işletmeye alma, kabûl usûl ve esasları.
m) Yatırım döneminde işin tamamlanmasındaki gecikme ve maliyet değişiklikleri.
n) Kesin teminat miktarı ile iadesine ait şartlar.
o) Aylık ve yıllık faaliyet raporları.
ö) Güvenlik, emniyet ve çevre önlemleri.
p) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
r) Bakım ve onarım.
s) Eğitim öğretim tesisinin, sözleşme süresi sonunda ve sözleşme süresinin
sona ermesinden önce idareye devrine ilişkin usûl ve esaslar.
ş) Diğer sözleşmelere ilişkin hükümler.
t) Sözleşme sonrası sağlanması hâlinde sabit yatırım dönemine ilişkin krediler veya diğer finansal araçlara ilişkin yüklenicinin yükümlülükleri.
u) Mücbir sebepler, sorumluluklar, tazminatlar, denetim, anlaşmazlıkların
çözümü.
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ü) Sözleşmenin devri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlar.
v) Vergi, resim ve sözleşme ile ilgili diğer masraflar.
y) Tebligat, sözleşme dili, sözleşmedeki değişiklikler ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile ilgili hususlar.
z) Finans sağlayıcıların müdahale hakkı usûl ve esasları.
aa) İdarenin eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetlere ilişkin belirli
periyotlarla yapacağı piyasa araştırma hakkı usûl ve esasları.
bb) Yapım işlerinde yüklenicinin yer teslimi tarihinde öz kaynakları hariç
toplam sabit yatırım tutarının finansmanı için gerekli olan kredileri veya
diğer finansal araçları sağlayamaması hâlinde idarenin; yükleniciye yapım
işinin yüzde yirmisini karşılayarak özkaynakları ile yapım işine başlaması ve idareye sözleşme tutarının yüzde biri oranında ek teminat vermesi
şartıyla finans sağlayıcılar ile kredileri veya diğer finansal araçlara ilişkin
sözleşmenin imzalanması için bir yıl süre uzatımı verebileceği.
cc) İdarece öngörülecek diğer hususlar.
Taşınmazların yükleniciye devri ve yer teslimi
MADDE 32- (1) Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca;
a) Bakanlıkça bu Yönetmelik kapsamında üzerinde eğitim öğretim tesisleri
yapılmasına karar verilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan,
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup tescili mümkün olan yerlerden,
Maliye Bakanlığınca uygun görülenler üzerinde, yüklenici lehine bedelsiz
olarak kırkdokuz yıla kadar üst hakkı tesis edilebilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen taşınmazlar, taşınmazların ve üzerindeki tesislerin, üst hakkı sözleşmesi süresince amacı dışında kullanılamayacağı
yönündeki şart ile üst hakkına ilişkin diğer şartların yer aldığı bir resmî
senet düzenlenerek yükleniciye üst hakkı süresince devredilir.
(3) Yüklenici lehine üst hakkı tesis edilecek taşınmazlara ilişkin mevzuata
göre alınması gereken tüm izinler ile hazırlanması gereken tüm raporların sorumluluğu Bakanlığa aittir. Bu işlemler tamamlanarak sözleşmenin
imzalanmasını müteakip Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine bedelsiz
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olarak kırkdokuz yıla kadar üst hakkı tesis edilmek suretiyle taşınmazlar yükleniciye teslim edilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı
dışında kullanılamayacağına ve yüklenici lehine tesis edilen üst hakkının
Maliye Bakanlığı ile Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine
dair tapu kütüğüne şerh konulur.
Sözleşmenin süresi
MADDE 33- (1) Sözleşme süresi, eğitim öğretim tesisinin özelliklerine
ve ön fizibilite raporu sonuçlarına bağlı olarak idarece belirlenir ve ihale
dokümanında belirtilir.
(2) Sözleşmede belirtilen yer teslim tarihinden başlamak üzere, projelendirme ve yapım süresi dâhil yatırım süresi ve işletme süresi, sözleşme süresidir.
(3) Eğitim öğretim tesisleri yapım süresi üç yılı geçemez.
Finansman ve idarenin malî yükümlülüğü
MADDE 34- (1) Yüklenici, ihale konusu eğitim öğretim tesisinin yenileme veya yapım işlerine ait yatırım tutarı ile hizmetlerin verilmesi ile
ilgili gerekli tüm finansmanı sağlamakla yükümlüdür. Yüklenicilerin bu
Yönetmelik kapsamında gerçekleştireceği yatırımlar için getireceği öz
kaynak oranı, sözleşmede belirtilen toplam sabit yatırım tutarının yüzde
yirmisinden az olamaz. (2) Bakanlık, sözleşme süresi boyunca ilgili eğitim
öğretim tesisinin periyodik kira bedellerinin ödenmesine yönelik olarak
bütçesinde yeterli ödeneğin tahsisi konusunda her türlü tedbiri alır. Sözleşmelerde kira bedelinin zamanında ve tam olarak ödenmesinin Bakanlık
yükümlülüğü altında olduğu ve ödemelerdeki gecikmelere uygulanacak
cezaî yaptırımlara ilişkin hükümlere de yer verilir.
Yükleniciye yapılacak ödemelerin hesaplanması ve ödeme usûlleri
MADDE 35- (1) Yapım işleri ile ilgili olarak, yükleniciye ödenecek kira
bedelinin hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin usûl ve esaslara ihale dokümanında ve sözleşmede yer verilir. Yapım projelerinde kira bedeli hesaplanmasında, yükleniciye bırakılan eğitim öğretim hizmetleri dışındaki
hizmet ve alanların değerleri de dikkate alınır.
(2) Yenileme projelerinde yükleniciye bırakılan eğitim öğretim hizmetleri
dışındaki alanların değerleri yüklenici tarafından yapılan yenileme yatırı167

mının karşılığının hesabında dikkate alınır. Yenileme projelerinde yenileme projesinin bedelinin hesabında yükleniciye bırakılan eğitim öğretim
hizmet alanları dışındaki hizmetler ile eğitim öğretim hizmetleri dışındaki
alanların yükleniciye bırakılma süreleri ana kriter olarak dikkate alınır.
(3) Yapım işlerinde kira bedelinin tespitinde;
a) Taşınmazların Hazineye veya şahsa ait olup olmadığı,
b) Toplam sabit yatırım tutarı,
c) Yüklenici tarafından sağlanan eğitim öğretim donanımı, eğitim araç ve
gereçleri ile mefruşat,
ç) Sözleşme süresi,
d) Yükleniciye bırakılan eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmetler ile eğitim öğretim hizmetleri dışındaki alanlar,
e) Yüklenicinin kârı,
dikkate alınır.
(4) İhale dokümanında ve sözleşmede belirtilmek üzere değişik kira dönemleri tespit edilebilir. Yapılan peşin ödemeler ile ara ödemeler, toplam
kira bedeli hesaplamasında dikkate alınır.
(5) İhale dokümanında ve sözleşmede kiralama süresi ve kira artış oranları belirtilir. Kira artış oranlarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan bir önceki yıla ilişkin yıllık ÜFE ve TÜFE esas alınarak oluşturulan “(ÜFE+TÜFE)/2” formülü kullanılır. Bununla birlikte,
yüklenicinin projenin finansmanı için yabancı para birimi üzerinden kredi
sözleşmesi yapması ve kira artışının yapılacağı tarihteki döviz kurundaki
artışın “(ÜFE+TÜFE)/2” oranındaki artıştan yüksek olması hâlinde, sözleşmede belirlenecek döviz kurlarındaki artış idare tarafından ek-1’de yer
alan formülün uygulanması sonucu hesaplanan düzeltme katsayısı marifetiyle yıllık kira artış oranına çarpan olarak eklenir.
(6) Sözleşmede tespit edilen kira dönemleri içerisindeki kira ödemeleri,
eğitim öğretim tesisinin teslim alınmasından sonra, Bakanlık bütçesinden
yükleniciye ödenir.
(7) Yüklenici tarafından verilen hizmetlerin karşılığı olarak kira bedeli
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içinde yükleniciye ödenecek bedellerin hesaplanmasına ve ödenmesine
ilişkin usûl ve esaslara ihale dokümanında ve sözleşmede yer verilir.
(8) Bakanlık, yüklenici tarafından işletilecek eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmetler ile eğitim öğretim hizmetleri dışındaki alanların
değer tespitleriyle kamu maliyet analizi çalışmalarını merkezi yönetim
bütçesinden karşılanmak üzere bu konularda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlara yaptırabilir. Bu maddede geçen çalışmaların yaptırılmasında merkezi yönetim bütçesinin tâbi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.
İşin tamamlanmasındaki gecikme, maliyet değişiklikleri ve cezalar
MADDE 36- (1) Yapım veya yenileme işlerinin tamamlanmasında gecikme meydana gelmesi durumunda uygulanacak müeyyideler ile maliyet
değişiklikleriyle ilgili hükümler ihale dokümanları ve sözleşmede yer alır.
(2) Bakanlık, eğitim öğretim tesisinin yapımı aşamasında veya işletilmesi
sırasında yükleniciden kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek hata
ve olumsuzluklara istinaden cezaî müeyyideler koyma hakkını haizdir. Bu
cezaî müeyyidelerin hangi durumlarda ve ne şekilde uygulanacağı sözleşmede belirtilir. Sözleşmenin, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın
Bakanlık tarafından feshedilmesi veya Bakanlığın kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmenin yüklenici tarafından feshi durumunda, yüklenicinin zararının tazmininde, ilgili bütçe kalemlerinde yeterli ödeneğin
tahsisi konusunda Bakanlık her türlü tedbiri alır. Söz konusu zararın ne
şekilde ve ne ölçüde telafi edileceği sözleşme ile düzenlenir.
Teminat
MADDE 37- (1) İsteklilerden, danışmanlık ihalelerinde teklif edilen bedelin, yapım ve yenileme işlerinde ise toplam sabit yatırım tutarının yüzde
üçünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek oranda geçici teminat
alınır.
(2) Sözleşmenin imzalanmasından önce yükleniciden yapım ve yenileme
işlerinde toplam sabit yatırım tutarının, danışmanlık ihalelerinde ise sözleşme bedelinin yüzde üçü tutarında kesin teminat alınır ve bu hususa ilişkin olarak ihale dokümanında gerekli açıklamalara yer verilir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 38- (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:
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a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu
senetler yerine düzenlenen belgeler.
(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen
yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine
düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler,
anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve
üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz.
(6) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul
edilmez.
Denetim
MADDE 39- (1) Bakanlık, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetler veya denetletir. Bakanlık performans
denetimi ve yönetimine ilişkin olarak denetim ve yönetim mekanizması
kurabilir. Bu hususta ihtiyaç duyması hâlinde düzenleme yapabilir.
Mücbir sebep hâlleri
MADDE 40- (1) Mücbir sebep hâlleri ve bu hâllerde uygulanacak hükümler sözleşmede açıkça belirtilir.
Sözleşmenin devri
MADDE 41- (1) Yüklenici, yatırım ve işletme dönemlerinde sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülüklerini, aynı şartlarla ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz başka bir gerçek kişiye veya özel hukuk tüzel
kişilerine, Bakanlığın uygun görüşü ile devredebilir. Bu hâlde üst hakkı
sözleşmesi de devralan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi adına ayrıca
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devredilir. Sözleşmenin bu şekilde devri hâlinde diğer sözleşmeler de devralan gerçek kişiye veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmiş sayılır.
(2) Bakanlık da mevzuatta açıkça öngörülmesi hâlinde şartları da belirtilmek suretiyle sözleşmeleri devredebilir. Bakanlığın, sözleşmeyi devretmesi hâlinde, sözleşmede yer alan süre, kira bedeli, yüklenici tarafından üstlenilen hizmetlerin kapsamı ve benzeri hükümler, sözleşmenin diğer tarafı
olan yüklenicinin rızası olmadan değiştirilemez.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Sona Ermesi
Sözleşmenin feshi
MADDE 42- (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden
vazgeçmesi veya taahhüdünü ihale dokümanları ve sözleşme hükümlerine
uygun olarak yerine getirmemesi hâlinde, sözleşmede öngörülen ve sözleşmenin derhal fesih hâllerini belirleyen hâller hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla nedenleri açıkça belirtilerek
gereğinin yapılması için yükleniciye belirli bir süre verilir. Bu süre, ivedi
durumlar dışında, yazılı ihtarın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak
üzere altmış günden aşağı olamaz. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezaî şartın uygulanmasını da
engellemez.
(2) İdare tarafından verilen süre içinde yüklenicinin yazılı ihtardaki talimata uymaması hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın idare sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.
(3) Sözleşmenin feshi hâlinde yüklenicinin kesin teminatı ile alınması hâlinde ek teminat Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat
yüklenicinin borcuna mahsup edilmez; yükleniciler kesin teminat için herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz. Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle taşınmaz devredilmiş ise, üst
hakkı kaldırılıp tapudan terkin edilerek, bu taşınmaz ile üzerinde bulunan
yapı ve tesisler müştemilatı ile birlikte bedelsiz olarak Hazineye intikal
eder. Yükleniciler tarafından taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı, tesis
ve müştemilata zarar verilmesi hâlinde, zarar bedeli de ayrıca alınır.
(4) Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının özel hukukta uygulanan genel hükümlerine göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilir. Sözleşmenin feshine ait onay tarihinde
işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından
yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı
düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.
(5) Eğitim öğretim tesisinin yapıldığı taşınmazın yükleniciye ait olduğu
hâllerde sözleşmenin feshi durumunda, Bakanlık bu taşınmazı ve üze172

rindeki tesisleri, tesisatı, yükleniciye ait olan ihzaratı, diğer malzemeyi,
makine, araç ve yedek parçaları, yüklenicinin razı olması hâlinde satın
alabilir. Sıhhî tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma, soğutma ve havalandırma
sistemleri, çamaşır yıkama ve yemek pişirme tesisatı ve benzeri tesisata
ait ihzarat, yapılabilmesi mümkün olan her türlü inceleme ve denemesi
yapıldıktan sonra montajlı ve her türlü yardımcı parçaları dâhil birim fiyatından, montaj bedeli çıkarılıp kalan montajsız fiyattan yüklenici kârı ve
genel giderler düşüldükten sonra bulunan bedel üzerinden alınır. Ayrı bir
birim fiyatı bulunmayan her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri
dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir. Bina, baraka şantiye ve benzeri tesisler, sözleşmenin
feshedildiği yılda geçerli birim fiyat ve rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden; makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa
değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devralınır.
Sözleşmenin tasfiyesi
MADDE 43- (1) Mücbir sebep hâllerinin ortaya çıkması veya yüklenici
ile idarenin 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması hâlinde sözleşme tasfiye edilebilir.
(2) Tasfiye hâlinde, Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle taşınmaz devredilmiş ise bu taşınmazın üzerinde bulunan yapı, tesis
ve müştemilatın Hazineye geçmesi gereken kısımları hakkında yüklenici
herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz ve bunlar için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.
(3) Eğitim öğretim tesisinin yapıldığı taşınmazın yükleniciye ait olduğu
sözleşmenin tasfiyesi hâlinde, Bakanlık bu taşınmazı ve üzerindeki tesisleri, tesisatı, yükleniciye ait olan ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç
ve yedek parçaları, yüklenicinin razı olması hâlinde satın alabilir. Sıhhî tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, çamaşır
yıkama ve yemek pişirme tesisatı ve benzeri tesisata ait ihzarat, yapılabilmesi mümkün olan her türlü inceleme ve denemesi yapıldıktan sonra montajlı ve her türlü yardımcı parçaları dâhil birim fiyatından, montaj bedeli
çıkarılıp kalan montajsız fiyattan yüklenici kârı ve genel giderler düşüldükten sonra bulunan bedel üzerinden alınır. Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir.
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Bina, baraka şantiye ve benzeri tesisler, sözleşmenin tasfiye edildiği yılda
geçerli birim fiyat ve rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden; makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate
alınarak tespit edilecek değer üzerinden, amortisman, işçilik ve malzeme
nitelik farkları da dikkate alınarak devralınır.
(4) Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde evvelce alınmış bulunan kesin teminat
mektubu iade edilir ve sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere
göre yapılır.
Fesih ve tasfiye sonrası işlemler
MADDE 44- (1) Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi hâlinde yüklenici, idarenin iznini almaksızın eğitim öğretim tesislerindeki tesisatın hiçbirini
bozup yerinden kaldıramaz; eğitim öğretim tesislerinde bulunan ihzarat
ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka bir yere
götüremez, herhangi bir şekilde başkasına devredemez veya eğitim öğretim tesisinde değişiklik yapamaz. Yüklenicinin bu hususlardaki eylemlerini önlemek için idare, gerekli gördüğü takdirde eğitim öğretim tesisine el
koyarak yükleniciyi eğitim öğretim tesisinden uzaklaştırabilir.
Sözleşme süresi sonunda eğitim öğretim tesisinin Bakanlığa devri
MADDE 45- (1) Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle devredilen taşınmazlar ile üzerine inşa edilen eğitim öğretim tesisleri, üst hakkı süresi sonunda her türlü takyidat, yükümlülük, şerh, borç,
taahhütlerden arî olarak, normal aşınma ve yıpranma hariç olmak üzere,
bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Hazineye intikal
eder. Eğitim öğretim tesisinin devir aşamasında sözleşmede yer alan şartları haiz olup olmadığı oluşturulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit
edilir. Bu komisyonun oluşturulması, çalışma usûl ve esasları, komisyonca
tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi ve onarımların yapılması ile
ilgili hükümler sözleşmede yer alır.
(2) Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmazlar ile ilgili üst
hakkı sözleşmesinin sona ermesi hâlinde, Maliye Bakanlığınca yüklenici
lehine tesis edilen üst hakkı tapudan terkin ettirilerek tapu kütüğündeki
şerh, takyidat ve beyanlar kaldırılır.
(3) Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların kullanılması durumunda projenin özelliğine göre taşınmazlar ile üzerindeki
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tüm yapı ve tesislerin devir şartları sözleşmede öngörülür.
(4) Eğitim öğretim tesislerinin her türlü devrinde, eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmet ve alanların yükleniciye bırakıldığı durumlarda devir
tarihinde bu alanların da sözleşmeleri sona ermiş sayılır ve söz konusu
eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmet ve alanlar Bakanlık hüküm ve
tasarrufu altına girer.
(5) Taşınmazın üçüncü şahıslardan kiralanması hâlinde söz konusu taşınmaz, eğitim öğretim tesisleri içindeki donanımdan arî olarak veya 43 üncü
maddenin üçüncü fıkrasına göre hesaplanacak aşınma bedelleri ve rayiç
değerleri hesaplanarak ve idare tarafından ödenecek kiradan mahsup edilmek suretiyle sahibine iade edilir.
Sözleşme süresinin sona ermesinden önceki devir
MADDE 46- (1) Sözleşme süresinden önce, mücbir sebep veya Bakanlığın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sebebiyle eğitim öğretim tesisinin
ve diğer sözleşmelerin devralınmasına ilişkin hususlara sözleşmede yer
verilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk ve tazminat
MADDE 47- (1) Yüklenici;
a) Eğitim öğretim tesisinin yenileme veya yapım işleri yatırımını sözleşme
hükümlerine göre ve belirlenen süre içinde projelendirmek ve finansmanını sağlamak,
b) Eğitim öğretim tesisini tamamlamak,
c) Eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetleri yerine getirmek ve eğitim öğretim hizmetleri dışındaki alanları işletmek,
ç) Tüm eğitim öğretim tesisinin sözleşme hükümleri doğrultusunda ve
sözleşmede öngörülen süre kadar bakım ve onarımını yapmak,
d) Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle taşınmazın
devredilmesi hâlinde, üçüncü kişiler tarafından bu taşınmazda hak iddia
edilmesi durumunda, durumu derhal Bakanlığa bildirmek,
e) Sözleşme süresi sonunda eğitim öğretim tesisini her türlü borç ve taahhütlerden arî, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda Bakanlığa devretmek,
ile yükümlüdür.
(2) Yüklenici yatırım ve işletme döneminde üçüncü kişilere vereceği her
türlü zarardan sorumludur.
(3) Yüklenicinin yükümlülüğü, sorumluluğu ve zararların tazminine ilişkin hükümler ile uygulanacak cezaî müeyyideler sözleşmede yer alır.
Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 48- (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukukî ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tâbi olup, ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak, taraflar sözleşmede ihtilafların tahkimle Türk hukukuna göre
ve Türkiye’de çözümlenebileceğini kararlaştırabilir.
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Sözleşme dili
MADDE 49- (1) Bakanlık ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşme
Türkçe olarak hazırlanır.
(2) Yüklenicinin talebi ve idarenin uygun görmesi hâlinde sözleşme, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde de hazırlanabilir. Ancak, metinler arasında
herhangi bir farklılık bulunması hâlinde Türkçe metin esas alınır.
Diğer sözleşmeler
MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre yüklenici ile üçüncü şahıslar arasında akdedilmesi gereken
diğer sözleşmeler sözleşmede belirtilir.
Sözleşmenin yürürlüğe girme şartları
MADDE 51- (1) Sözleşmenin yürürlüğe girme şartları sözleşmede belirtilir.
Yürürlük
MADDE 52- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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3. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU
Kanun Numarası : 351
Kabul Tarihi : 16/8/1961
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 22/8/1961 Sayı : 10887
Yurtların yapımı ve onarımı
Madde 20 –
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt binası ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje ve temel standartlar çerçevesinde, mülkiyeti
kendisine, Kuruma ya da Hazineye ait olup Kuruma tahsis edilen taşınmazların üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis
yapılacak Hazineye ait taşınmazların üzerinde Kurumun talebi üzerine
Maliye Bakanlığınca, Kuruma ait taşınmazların üzerinde ise Kurumca
gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine kırkdokuz yılı geçmemek
şartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst
hakkı tesis edilebilir. Bu taşınmazların tapu kütüğüne; üst hakkına konu
taşınmazların üst hakkı süresince amacı dışında kullanılamayacağına,
Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh konulur.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Kira bedeli ve kiralama süresinin
tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, Kuruma veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz olarak
üst hakkı tesis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, kiralama konusu taşınmazın ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletilmesinin
kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Kurumun bütçesinden ödenir.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamın178

da yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık süreyi geçmemek ve
sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla,
Kurum ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her
türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı
Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve
492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri uygulanır.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esas ve usuller; gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve diğer hususlar
Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile
Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.
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V. YAP-İŞLET MODELİNE İLİŞKİN MEVZUAT
1. YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ
ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI
VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ
DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4283
Kabul Tarihi : 16/7/1997
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/1997 Sayı : 23054
Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; “Yap-İşlet Modeli” ile üretim şirketlerine
ülke enerji plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek
için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usulleri belirlemektir.
Hidroelektrik, jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir enerji
kaynakları ile çalıştırılacak santrallar bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanunda geçen;
Yap-İşlet Modeli: Elektrik enerjisi santrallarının üretim şirketleri mülkiyetlerinde kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik enerjisinin belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde satışını içeren modeli,
Üretim Şirketi: Mülkiyeti kendisine ait olmak üzere sadece elektrik enerjisi
üretim tesisi kurmak ve işletmek için kurulmuş veya kurulacak yerli ve/
veya yabancı sermaye şirketini,
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,
İfade eder.
Üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışı esasları
Madde 3 – Bu Kanuna göre optimal elektrik üretim sistemi gelişim planları çerçevesinde yapımı öngörülen üretim tesisleri için teklif almak üzere
TEAŞ tarafından Resmi Gazetede ilan edilir. TEAŞ, üretim şirketini seçme hususunda işin özelliğini belirten şartname hazırlayarak kapalı teklif
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veya belli istekliler arasında kapalı teklif veya pazarlık usullerinden işin
gereğine uygun olanını uygular.
Ayrıca üretim tesisi kurmak ve işletmek üzere üretim şirketleri de TEAŞ’a
başvurabilirler. Bu durumda önerilen projelerin, TEAŞ tarafından optimal
sistem gelişim planları çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülmesi
halinde, yapımı öngörülen üretim tesisi için teklif almak üzere, rekabet
ortamının sağlanması amacıyla işin gereğine uygun ihale yöntemleri de
belirlenerek Resmi Gazetede ilan edilir.
TEAŞ tarafından bu modelle yapılması öngörülen projelerle ilgili olarak,
yapılacak ilandan önce, kalkınma planları, enerji plan ve politikalarına uygunluk açısından Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınır.
Alınan teklifler TEAŞ tarafından bu Kanun ve çıkarılacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildikten sonra, uygun teklif belirlenerek,
ilgili üretim şirketine tesis kurma ve işletme izni verilmek üzere Bakanlığa
gönderilir. Bakanlık, TEAŞ tarafından kendisine gönderilen teklifi uygun
gördüğü takdirde tesis kurma ve işletme izni verir.
Bu iznin verildiğinin TEAŞ’a bildirilmesinden sonra, TEAŞ ile üretim
şirketi arasında üretim tesisi kurma, işletme ve enerji satışını düzenleyen
sözleşme imzalanır. Bakanlık ve TEAŞ değerlendirmelerinde kalkınma
planları, ülke enerji plan ve politikaları doğrultusunda elektrik enerjisinin
tüketiciye en ucuz ve güvenilir şekilde sunulmasını ve arz-talep dengelerini dikkate alır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5539/1 md.) Bu sözleşmeler özel hukuk hükümlerine
tâbidir.
Bu Kanuna göre yapılacak üretim tesisleri için, ihaleye katılanlarda aranılacak şartlar,üretim şirketinin sermayesi, şirket ve/veya ortaklarının
deneyimi, şirketin seçimi, proje ve fizibilite esasları, yakıt temini, üretim
kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı, süresi, enerji birim fiyatı oluşturma
esas ve usulleri ve tesis kurma ve işletme izni esas ve usulleri ile diğer
hususlar Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Garanti
Madde 4 – TEAŞ’ın sözleşmenin enerji satışına ilişkin hükümlerinden
kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığınca üretim şirketine Hazine garantisi verilebilir.
Geçici Madde 1 – Enerji üretim tesisi kurmak için 9.5.1996 tarihli ve
96/8269 sayılı Kararname hükümlerine göre alınmış tekliflerle ilgili işlemlere, kaldıkları yerden bu Kanun hükümlerine göre devam edilir.
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Geçici Madde 2 – (Ek: 1/7/2006-5539/1 md.)
Bu maddenin yürürlük tarihini takip eden üç aylık süre içerisinde daha
önce bu Kanun hükümlerine göre üretim tesisi kurma ve işletme izni almış
üretim şirketlerinin Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’ye başvurması üzerine, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ile üretim şirketi arasında, önceden imzalanmış sözleşmenin yerine geçmek üzere aynı hüküm
ve şartları ihtiva eden özel hukuk hükümlerine tâbi sözleşme imzalanır.
Bu durumda bu Kanun hükümlerine göre daha önce imzalanmış sözleşmeler ile ilgili olarak; verilmiş olan hazine garantileri, mütalaa, protokol,
açıklama tutanağı, bildiri, muvafakat, taahhütnameler ve Boru Hatları ile
Petrol Taşıma A.Ş. ile ilgili üretim şirketleri arasında imzalanan doğal gaz
satış sözleşmeleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın içerdiği hüküm
ve şartlarla yenilenmiş sayılır.
Bu madde uyarınca imzalanan sözleşmeler için 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan onay ve süreye
ilişkin hükümler uygulanmaz.
Geçici Madde 3 – (Ek: 1/7/2006-5539/1 md.)
A) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununa ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre hidrolik kaynaklar için üretim lisansı almak maksadı ile su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere
aynı kaynak için Genel Müdürlüğe birden fazla başvuru yapılmış olması
halinde, fizibilitesi kabul edilebilir bulunanlar arasından birim elektrik başına en yüksek oranda hidroelektrik kaynak katkı payı vermeye teklif edeni belirlemeye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirmeye yedi
yıl süreyle yetkilidir.
Bu bedel üzerinden her yıl üretilen elektrik enerjisi miktarına karşı gelen
tutar, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilmek üzere ödenir.
Tüzel kişinin belirlenmesine ilişkin işlemlere dair usûl, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin
Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenir.
B) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, Umum Müdürlük tarafından
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna su kullanım hakkı anlaşması yapmaya hak kazandığı bildirilen aynı kaynak için yapılmış çoklu başvurulardan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından teklif verme toplantısı
düzenlenmemiş olanlar, Umum Müdürlüğe iade edilir.
Teklif verme toplantısı gerçekleştirilmiş olan aynı kaynak için yapılmış
çoklu başvurulardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla lisans almamış
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olanlar, kaldıkları aşama itibarıyla belirlenmiş olan koşullarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılır.
(Ek bent: 18/4/2007-5625/1 md.) Elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde, aynı kaynak için yapılmış çoklu başvurulardan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından teklif verme toplantısı gerçekleştirilmiş ve lisans
almış olanların, bu maddenin yürürlük tarihini takip eden üç ay içinde başvurmaları halinde eskinin yerine kaim olmak üzere lisansları yenilenir. Bu
durumda daha önce verilmiş lisans ile bağlantılı olarak yapılmış tüm iş ve
işlemler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın içerdiği hüküm ve şartlarla
yenilenmiş ve geçerli sayılır.
Geçici Madde 4 – (Ek: 1/7/2006-5539/1 md.)
Çok maksatlı projeler ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce İkili
İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yer alan projeler ve önceki yıllar yatırım
programlarında yer alan projeler, lisans alınmasına gerek olmaksızın,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yedi yıl içinde yapılabilir
veya yaptırılabilir. Bu projelerin hidroelektrik üretim tesislerinin yapımı
aşamasında, elektrik üretim tesisleri, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
kapsamında faaliyet göstermek üzere özel sektör başvurularına açılır. Dört
ay içerisinde başvuru olmaması halinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilebilir.
(Ek fıkra: 18/4/2007-5625/2 md.) Bu fıkranın yayımı tarihinde, halen
Hükümetlerarası İkili İşbirliği kapsamında yer alan projelere, Hükümetlerarası İkili İşbirliği Anlaşmasında veya bu anlaşmaya istinaden istihsal
edilen Bakanlar Kurulu Kararında ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oluruyla belirlenen tüzel kişinin ya da kişilerin, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kuracakları veya mevcutlara ek
yeni ortaklarla kuracakları şirketlerin, daha önce belirlenmiş ilgili projelerine su kullanım hakkı için başvurmaları halinde su kullanım hakkı ve
elektrik üretim lisansı verilir. Bu fıkrada belirtilen tüzel kişilerin yapacağı
hidroelektrik üretim tesisleri, kanal/nehir tipi veya rezervuar alanı onbeş
kilometrekarenin altında olması şartı aranmaksızın 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
Yürürlük
Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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2. YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ
ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI
VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ
DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 97/9853 - 1.8.1997
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4283 - 16.7.1997
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 29 Ağustos 1997 - Sayı: 23095
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Yapı-İşlet modeli ile üretim şirketlerine ülke enerji plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve
işletme izni verilme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usulleri
belirlemektir. Hidroelektrik, jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilebilir enerji kaynakları ile çalıştırılacak santrallar bu Yönetmelik kapsamı
dışındadır.
4283 sayılı Kanuna göre TEAŞ’ça belirlenecek kurulma ve işletilme kuralları çerçevesinde, elektrik enerjisi üretmek amacıyla mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere üretim şirketlerince termik santralların kurulması, bu
santrallarda üretilen elektrik enerjisinin satışı ile Bakanlıkça üretim tesisi
kurma ve işletme izni verilmesi konularında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Hukuki dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve işletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
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Yap-İşlet modeli: Elektrik enerjisi santrallarının üretim şirketleri mülkiyetlerinde kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik enerjisinin belirlenen esas ve usuller çerçevesinde TEAŞ’a satışını içeren modeli,
Üretim şirketi: Mülkiyeti kendisine ait olmak üzere sadece elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak ve işletme için kurulmuş veya kurulacak yerli ve/
veya yabancı sermaye şirketini,
Üretim tesisi: Kurulacak termik santral ile bağlantılı olarak çalışan teçhizat ve makine grupları ile menkul ve gayrimenkul ana ve yardımcı bina ve
araçların tümünü,
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı,
İşletme ruhsatı: Üretim tesisinin geçici kabulünden sonra Bakanlıkça
üretim şirketine verilecek resmi izin ve belgeyi,
TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
Yönetim kurulu: Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi yönetim
kurulunu,
Teklif tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,
Enerji, elektrik enerjisi: Aktif elektrik enerjisini,
Enerji birim fiyatı (sözleşme fiyatı, teklif fiyatı) Üretim şirketinin, TEAŞ
tarafından belirlenen
şartlarla ürettiği ve teslim ettiği her kilowatt-saat karşılığı olarak tesbit
edilen fiyatı,
İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin, istekliler arasından
seçilecek birisi üzerine bırakıldığı gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile
tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,
Şartname: Yapılacak işin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini
gösteren ve yönetim
kurulunca onaylanmış belgeleri,
Uygun teklif: Bedel, nitelik ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek
tercih edilen teklif,
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Sözleşme: Şartname eki olarak verilen, koşulları ihaleye çıkılmak üzere
yönetim kurulunca
onaylanmış, TEAŞ ile üretim şirketi arasında imzalanacak yazılı anlaşmayı,
Proje: Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilecek elektrik enerjisi üretim tesisini,
Teklif: Yap-İşlet modeli gerçekleştirilecek üretim tesisi için şartnameye
göre istekli şirketler
tarafından hazırlanan ve teklifi oluşturan tüm dökümanları,
Yakıt: Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen santralda enerji
üretimi için kullanılacak ana, yardımcı ve ana yakıtın olmaması durumunda kullanılmak üzere belirlenen
yakıtları,
Nominal üretim kapasitesi: Kurulacak santralın özelliklerine göre şartname ve sözleşmede
üretim tesisi için tanımlanan net üretim kapasitesini (megawatta olarak),
Ünite gücü: Kurulacak üretim tesisinin özelliklerine göre şartname ve
sözleşmede santralın
her bir ünitesi için tanımlanan çıkış gücünü (megawatt olarak),
Yıllık miktarı: Kurulacak üretim tesisinin yerine ve özelliklerine göre,
şartnameye uygun olarak şirket tarafından teklifinde kilowatt-saat olarak
verilen ve üretim şirketi tarafından garanti edilen yıllık net üretim miktarını,
Alım garantisi: Kurulacak üretim tesisinin özelliklerine ve yerine göre;
ulusal elektrik sisteminin şartlarında arz-talep dengesi gözetilerek sözkonusu üretim tesisinde üretilecek enerjinin (üretim miktarı) TEAŞ’ça satın
alma garantisi verilecek yüzde olarak miktarını, Ulusal yük dağıtım merkezi: Enerji üretim ve iletiminin talebe uygun olarak yönetimin teminen
ulusal entüerkonnekte elektrik şebekesinin üretim, iletim ve tüketim yönünden işletilmesini devamlı izleyen, denetleyen ve işletme manevralarının koordinasyon ve kumandasını yapan bölgesel yük dağıtım üniteleri
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arasındaki koordinasyonu sağlayan işletme merkezini,
ifade eder.
İlkeler
Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a. Üretim tesisinin kurulması ve kurulan üretim tesisinden Yönetmelikte
yazılı usuller
dahilinde, ulusal sistem açısından en iyi şekilde, uygun şarlarla, zamanında, ucuz olarak
elektrik enerjisi temin edilmesi ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması
esastır.
b. Uzun Dönem Üretim Sistemi Gelişim Planı’nda yer alan santrallardan
hangisinin Yapİşlet
modeli ile gerçekleştirileceği Bakanlık tarafından, enerji alım garantisi
miktarı ise TEAŞ tarafından belirlenir. İhaleye çıkılmadan önce; kalkınma
planları ile enerji plan ve politikalarına uygunluk açısından Devlet Planlama Teşkilatının, TEAŞ ödemelerine verilecek
olan Hazine garantileri açısından ise Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.
c. TEAŞ, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta, kısmen veya dilediğinle yapmakla serbesttir.
d. İhalede işin icaplarına göre elektrik enerjisinin, ilgili mevzuata ve ticari
teamüle uygun bir tarzda ve bu Yönetmelikle yazılı usuller çerçevesinde,
kalite, yüksek verimlilik ve standart başta olmak üzere en uygun fiyat ve
şartlarla temin edilmesi ve sözkonusu üretim tesisinin zamanında gerçekleştirilmesi amaçtır.
e. Üretim şirketlerince projenin özel anlaşmalarla yurt dışından ve/vaya
yurt içinden sağlanan kredilerden yararlanılarak gerçekleştirilmesi durumunda; kredi anlaşmalarının tarafı üretim şirketi olup; sadece devir, temlik
ve fesih ile ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanma aşamasına gelindiğinde gerek görülürse kredi temin edilen kuruluşlara bu hususta bir bildirimde
bulunabilir. Bu bildirimin şekli sözleşme ve şartnamede belirlenir.
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f. Üretim şirketi, TEAŞ’ın önceden yazılı onayını almadıkça, işin bir bölümünü ya da tamamını, üçüncü kişilere devredemez.
Üretim şirketinin; TEAŞ’dan sözleşme hükümleri gereğince herhangi bir
talebini veya alacağını üçüncü şahıslara devri ve/veya temlik etmesi TEAŞ’ın yazılı onayına tabidir.
Sözleşmelerde devir ve/veya temlik işlemi nedeniyle değişiklik yapılamaz.
g. Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen üretim tesisi için sözleşme süresi; sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinde itibaren üretim tesisi için alınacak tüm izinler için gerekli süre ile tesis süresi de dahil olmak
üzere en fazla yirmi yıldır. Sözleşmenin süresi ülke makro politikaları ve
arz-talep dengeleri göz önünde bulundurularak bu süreyi aşmamak kaydıyla her proje için ayrı ayrı belirlenir. Ancak ülke makro politikaları ve
arz-talep dengeleri göz önünde bulundurularak üretim şirketi ile TEAŞ’ın
karşılıklı anlaşmaları halinde, sözleşmenin süresinin bitiminden bir yıl
önce belirlenecek ve mutabık kalınacak yeni şartlar çerçevesinde bu süre
uzatılabilir. Bu durumda Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.
h. Şartname ve sözleşme; sistem şartları, enerjinin kalitesi ve sürekliliğini
sağlayacak hükümler öngörülerek oluşturulur.
ı. Detayları şartname ve sözleşmede yer alacak kurallara göre üretim
şirketince gerçekleştirilecek olan üretim tesisinin test çalışması, deneme
işletmesini sonunda kabul işlemleri ve ticari işletmeye geçiş ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine göre yapılır.
i. Üretim şirketi, TEAŞ tarafından hazırlanan enterkonnekte sisteme bağlı olarak çalışacak üretim tesislerinin uymaları gereken kriterlere uymak
zorundadır.
j. Üretim tesisinde üretilen enerjinin ulusal elektrik şebekesine güvenli iletimi için TEAŞ tarafından belirlenen enterkonnekte sisteme bağlantı noktasına kadar olan hat, sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde üretim
şirketince gerçekleştirilir ve bu konu ile ilgili mevzuat doğrultusunda TEAŞ’a devredilir. Bununla ilgili olarak; kamu yararı kararı TEAŞ tarafından
alınır. Bu işlemle birlikte üretim şirketi tarafından gerçekleştirilecek hizmetler sonucu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca nakil hattı güzergahı altında kalan taşınmazlar
için takdir edilen kamulaştırma bedelleri ile bu taşınmazla için açılan be188

del artırımı davaları sonucu mahkemece takdir edilen bedeller tüm fer’ileri
ile birlikte TEAŞ tarafından karşılanır.
Söz konusu hattın tesisi ile ilgili olarak TEAŞ’a ait olacağı belirtilenlerin
dışındaki tüm hizmet, masraf ve giderler ile bu kapsamda ilgili mevzuata
uygun olarak kamulaştırma planlarının hazırlanması, mülkiyetin belgelendirilmesi ve kamulaştırmaya esas adres tesbitleri üretim şirketi tarafından
yapılır. Bu masraflar ve giderler sözleşme fiyatına dahildir. Hattın enerjilenmesinden önce TEAŞ prensiplerine göre gerekli işlemler yapılır.
k. Üretim tesisinde üretilecek elektrik enerjisinin üretimi ve TEAŞ’a satışıyla ilgili esaslar ve kurallar sözleşmede belirlenir.
l. Sözleşmenin imzalanması ve onaylanmasından doğacak bütün vergi, ücret, resim, harç ve diğer giderler üretim şirketi tarafından ödenir ve sözleşme fiyatına dahildir.
m. Şartname ve sözleşme TEAŞ tarafından hazırlanır.
Sorumluluklar
Madde 5 - a) Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilecek üretim tesisi için üretim şirketi, TEAŞ tarafından öngörüldüğü şekilde gerçekleştirmek üzere
teklif ettiği şartları ve yıllık performans değerlerini sağlar. TEAŞ da üretim tesisinde üretilecek enerjiyi sözleşmede öngörülen şartlarda satın alır.
Taraflar, sözleşmede öngörülen şekil ve şartlarla ödemeleri gerçekleştirir.
Üretim tesisi için gerekli malzeme ve ekipman temini ile her türlü proje,
inşaat, imalat, montaj işleri, işletmeye alma çalışmaları, her türlü tamir,
bakım, nakliye, sigorta, gümrükleme ve bunlarla ilgili hizmetler ve masraflar üretim şirketinin sorumluluğundadır ve sözleşme fiyatına dahildir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesi de dahil olmak üzere
tesisin kurulmasına ilişkin her türlü iznin alınması ve işlemlerin yapılması
ile üterim tesisinin mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi üretim
şirketinin sorumluluğunda olup, bundan doğan üretim kayıpları ve maliyet
artışları üretim şirketi tarafından karşılanır.
Çevre ile ilgili mevzuat uyarınca üretim tesisi için alınmış izinlere konu
olan tüm değerler kabul testleri sırasında ölçülür. Türk çevre mevzuatının değişmesi durumunda, yeni sınır değerler ile testler sırasında ölçülen
değerler arasında, tasarım şartlarında öngörülen toleransların ötesinde bir
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değişiklik oluşması, ayrıca teklif verme tarihinden ticari işletmeye geçiş
tarihine kadar geçen süre içerisinde çevre mevzuatında, tesisi ilgilendiren
sınır değerlere ilişkin olarak teklife esas tasarım şartlarında değişiklik yapılmasının zorunlu olması durumlarında bunun enerji birim fiyatına etkisi
göz önüne alınır. Sınır değerlere ilişkin olarak,
teklife ve ÇED Raporuna esas alınan tasarım şartlarında değişiklik yapılmasının zorunlu olması durumunun belgelenme koşulları, enerji birim fiyatına ne şekilde yansıtılacağı ve bu konudaki diğer hususlar şartname ve
sözleşmede düzenlenir.
Türk vergi mevzuatının değişmesi halinde üretim tesisi yapımı ve işletmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek maliyet değişikliklerinin enerji birim fiyatına
etkisi, şartname ve sözleşmede öngörülecek hükümlere uygun olarak
dikkate alınır.
b) Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen üretim tesisi için yakıt
ve diğer
girdilerin temini ve teminin sürekliliği konusunda her türlü sorumluluk
üretim şirketine aittir.
Yakıtın Türkiye’de tekel niteliği taşıyan bir kuruluştan temin edilmesinin
zorunlu olduğu durumlarda tekel niteliğindeki kuruluş tarafından hazırlanan yakıt temin sözleşmesi de şartname ve ilgili evrakla birlikte isteklilere
verilir.
c) Üretim şirketi, vergilendirmeye ilişkin Türk vergi mevzuatına uymakla
yükümlü olup, kendi vergi yükümlülüklerine ilişkin gelir ve kurumlar vergileri de dahil olmak üzere her türlüvergi ile bunların geç ödenmesinden
veya ödenmemesinden doğan tazminat, ceza ve faizlerden sorumludur.
d) Üretim tesisinin mevzuata göre kurulması ve çalıştırılması üretim şirketinin sorumluluğundadır. Üretim şirketi, üretim tesisini Türk çevre mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı çevre kirliliği kontrol standartlarına göre
işletir. Mevzuat hükümlerine aykırılıktan doğacak tüm sorumluluklar üretim şirketine aittir.
e) Üretim tesisinin işletilmesine ve işletme koşullarına yönelik hükümler
şartname ve sözleşmede belirlenir. Üretim şirketi, ulusal yük dağıtım merkezi tarafından enterkonnekte elektrik şebekesinin izlenmesi ve kontrolü
ile enerji üretim ve iletiminin talebe uygun olarak yönetimi için kendisine
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verilen talimatlara sözleşmede yer alan kurallar çerçevesinde uymak zorundadır.
f) TEAŞ tarafından belirtilen yörede üretim tesisinin kurulacağı yerin seçimi, arazinin
temini ve ilgili tüm diğer işlemler üretim şirketinin sorumluluğundadır.
g) Sözleşme konusu iş için gerekli finansmanın temini ve finansman temini ile ilgili her türlü işlem ve masraflar tamamen üretim şirketinin sorumluluğundadır ve sözleşme fiyatına dahildir.
h) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, kendi personeline ve üçüncü şahıslara verilecek zararlardan dolayı tüm sorumluluk üretim şirketine aittir.
ı) Teklife esas para biriminin dönüştürülebilir (konvertibl) olması şarttır.
Şartnamede teklife esas para biriminin tespitinin dönüştürülebilir olması
koşuluyla isteklilerin seçimine bırakıldığı durumlarda, tekliflerin değerlendirilmesi için teklif verme günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen çapraz kur değerleri alınarak teklif fiyatları ABD Dolarına
çevrilir ve karşılaştırma ABD Doları bazında yapılır. Değerlendirme ile
ilgili detaylar şartnamede düzenlenir.
Bu durumda sözleşme; teklifin verildiği para cinsinden bağıtlanır ve
TEAŞ ödemeleri,
ödeme günündeki T.C. Merkez Bankasının geçerli döviz satış kuru
üzerinden hesaplanacak
Türk Lirası karşılığı olarak yapılır.
a. Eskalasyon; üretim şirketinin giderlerinde olabilecek fiyat değişikliklerinin sözleşme fiyatına yansıtılmasını amaçlayan bir uygulama olup, bu
uygulamada kullanılacak formülün oluşturulmasında ve eskasyon endekslerinin seçiminde gerçek fiyat değişikliklerinin yansıtılmasına azami özen
gösterilir. Enerji birim fiyatının yatırımdan yansıyan kısmına eskalasyon
uygulanmaz. Sözleşme ve şartnamede belirlenerek enerji birim fiyatının
sabit giderler kısmının yatırımdan gelen bölümü çıkarıldıktan sonra kalan
sabit işletme giderleri kısmı ile değişken işletme giderleri kısmına eskalasyon uygulanabilir. Eskalasyon uygulamasının öngörülmesi halinde ayrıntılar şartname ve sözleşmede belirtilir.
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b. Faturaların düzenlenmesi ile ilgili kurallar sözleşmede belirtilir. TEAŞ
ödemelerinin gecikmesi durumunda yapılacak uygulama ve TEAŞ ödemeler için Hazine Müsteşarlığınca Hazine garantisi verilmesinin söz konusu
olması durumunda bu garanti ile ilgili mekazinzam ve hangi şartlarda işleyeceği sözleşmede belirtilir. Bu hususta Hazine Müsteşarlığının prensipleri esas alınır.
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İKİNCİ BÖLÜM
İHALE İŞLEMLERİ, TEKLİF ALMA İŞLERİ
İlan
Madde 6 - 4283 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, optimal elektrik üretim
sistemi gelişim planları çerçevesinde yapımı öngörülen üretim tesisleri
için teklif almak üzere
TEAŞ tarafından Resmi Gazete’de ilan yapılır. TEAŞ, üretim şirketini seçme hususunda işin
özelliğini belirten şartname ve sözleşmeyi hazırlayarak bu Yönetmelikte
belirlenen ihale usullerinden işin gereğine uygun olanını uygular.
Ayrıca üretim tesisi kurmak ve işletme üzere üretim şirketleri de TEAŞ’a
başvurabilirler. Bu durumda önerilen projelerin, optimal sistem gelişim
planları çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, TEAŞ’ça üretim şirketini seçme hususunda işin özelliğini belirten şartname
hazırlanarak yapımı öngörülen üretim tesisi için teklif almak üzere, rekabet
ortamının sağlanması amacıyla işin gereğine uygun ihale yöntemleri de
belirlenerek Resmi Gazetede ilan edilir.
İlan süresi
Madde 7 - İlan; sözleşme ve şartnamelerin isteklilere verilmeye başlanması
tarihinden en az
onbeş gün önce yayımlanır.
İlanda yer alacak hususlar
Madde 8- ilanlar en az aşağıdaki hususlar belirtilir.
a. Santralın kurulması öngörülen yöre, santralın genel özellikleri, kapasitesi, kabul
edilebilir en düşük ünite gücü ve en yüksek santral gücü,
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b. ihalenin hangi usulle yapılacağı, ön yeterlilik uygulanıp uygulanmayacağı,
c. İhalenin uluslararası olup olmadığı,
d. Şartname ve diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nerelerden sağlanabileceği,
e. Tekliflerin hangi gün ve saate kadar, nereye verileceği,
f. TEAŞ’ın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta
ve dilediğine vermekte serbest olduğu,
g. Geçici teminat miktarı,
h. İşin özelliğine göre diğer hususlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞARTNAME VE SÖZLEŞMEDE YER ALMASI GEREKEN
HUSUSLAR
Şartnamede yer alması gereken hususlar
Madde 9 - Yap-İşlet modeli ile yapılan ihalelerdeki şartnamelerde işin
özelliğine göre, özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da belirtilir.
a. İsteklilerde aranacak özellikler,
b. Santralın yeri (yöre olarak), yakıt tipi, ünite ve toplam santral gücü,
c. Minimum ve maksimum ünite gücü, maksimum santral kapasitesi,
d. İhale ve teklif verme şekli, müddeti ve yeri, ihaleden vazgeçme,
e. Ön yeterlilik ve yeterlilikle ilgili şartlar,
f. Fiyat ve teklifin geçerlilik süresi,
g. Sözleşme fiyatlarına eskalasyon uygulanıp uygulanmayacağı,
h. İsteklilerin yükümlülükleri,
ı. Üretim şirketinin oluşturulması şekli,
i. Sözleşmenin imzalanması ile ilgili ön koşullar,
j. Hazine garantisi verilip verilmeyeceği,
k. Geçici teminat mektubunun hazırlanması ile ilgili kurallar ve şartlar,
geçici teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edilebileceği, istenebilecek diğer belgeler, geçici teminatın iade şartları,
l. Her türlü vergi, resim, harç, pay, fon ve ihale masrafları, teminat masrafları ve diğer kanuni yükümlülükler ile sözleşme süresi boyunca gerekli her
türlü sigortanın üretim şirketinin sorumluluğunda olacağı,
m. İstenen garantiler ile bu garantilerin şartları,
n. Katma Değer Vergisinin teklif fiyatına dahil olup olmadığı,
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o.Üretim tesisinin işletmeye alınması ile ilgili olarak zamanlamada bir sınırlama olup olmadığı,
ö. İhaleye katılacaklarda aranılan mali ve teknik yeterlilik şartları ve
nitelikler,
p. Projenin finansmanı ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler,
r. TEAŞ’ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığı,
s. Kanuni ikametgah ve tabligat adresleri, yetki belgeleri,
t. Yazışmalarda kullanılacak dilin Türkçe olacağı, Türkçe ve yabancı dilde
hazırlanan şartnamenin yorumlanmasında anlaşmazlık veya çelişki olduğu
takdirde Türkçe metnin esas
alınacağı,
u. Referans listeleri,
ü. Geçici görülecek diğer hususlar.
Sözleşmede yer alması gereken hususlar
Madde 10 - Yap-İşlet modeli ile yapılan ihalelerdeki sözleşmede işin özelliğine göre, özel ve
teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da belirtilir.
a. Taraflar,
b. Santralın yeri (yöre olarak), yakıt tipi, ünite ve toplam santral gücü,
c. Sözleşme süresi, sözleşme süresinin uzatılma ve/veya sözleşmenin yenilenmesi
şartları,
d. Üretim tesisinin gerçekleştirilmesi ile ilgili şamaların (inşaat başlama
tarihi, erken
üretim, ticari işletmeye geçiş) oluşması ile ilgili koşullar,
e. Sözleşme fiyatlarına eskalasyon uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa
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eskalasyon formülü,
f. Tarafların yükümlülükleri,
g. Ödeme şartları, ödemelerin gecikmesi durumunda yapılacak uygulama,
Hazine
garantisinin işleyiş mekanizması,
h. Kesin teminat mektubunun hazırlanması ile ilgili kurallar ve şartlar, kesin teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edilebileceği, istenebileceği, istenebilecek diğer belgeler, kesin teminatın iade şartları,
ı. Her türlü vergi, resim, harç, pay, fon, teminat masrafları, diğer kanuni
yükümlülükler ve
sözleşme süresi boyunca gerekli her tür sigorta ile diğer masrafların üretim
şirketinin sorumluluğunda olacağı,
i. Ceza şartları,
j. Sözleşmenin feshi koşulları,
k. İstenen garantiler ile bu garantilerin şartları,
l. Enerji birim fiyatında hangi şartlarda ve hangi yöntemle değişiklik öngörülebileceği ve
bu değişikliğin ne şekilde uygulanacağı,
m. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
n. Üretim tesisinin işletmeye alınması ile ilgili olarak zamanlamada bir
sınırlama olup olmadığı,
o. Kabul işlemleri, performans testleri, ticari işletmeye geçiş şartları,
ö. Devir ve temlik,
p. Anlaşmazlıkların çözüm mercii ve uygulanacak hukuk,
r. Kanuni ikametgah ve tebligat adresleri,
s. Elektrik enerjisini teslim etme, teslim alma şartları ve ölçülmesi,
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t. Yapılacak sözleşmenin; gerekli onaylardan ve kesin teminat mektubunun verilmesinde
sonra yürürlüğe gireceği,
u. Yazışmalarda kullanılacak ilin Türkçe olacağı, Türkçe ve yabancı dilde
hazırlanan sözleşme ve eklerin yorumlanmasında anlaşmazlık veya çelişki
olduğu takdirde Türkçe metnin esas alınacağı,
ü. Geçici ve kesin teminatların paraya çevrilme ve TEAŞ adına gelir
kaydedilme koşulları
v. Gerekli görülecek diğer hususlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖNYETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİ VE TEMİNAT
ALINMASI
Önyeterlilik belgesi
Madde 11 - Gerekli görüldüğü takdirde istekliler, belirli mali ve teknik
yeterlilik ve nitelikler
açısından ön yeterlilik değerlendirmesine tabi tutulur. Ön yeterlilik öngörülmeyen ihaleler için
gerekli yeterlilik değerlendirmesi, tekliflerin değerlendirilmesi işlemi sırasında şartnamede
belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.
Şartnamede ön yeterlilik belgesi verilme usul ve şartları ile yeterlilik için
aranan şartlar
açıkça belirtilir.
Yeterlilik belgesine esas teşkil etmek üzere;
a. Standarlara uygunluk ve/veya kalite belgesi,
b. Referanslar,
c. Bağımsız denetçi raporları, bilanço, kar-zarar akım tabloları ve diğer
tamamlayıcı mali
bilgiler.
d. Teknik kapasite ve donanım,
e. Teklif anındaki taahhüt durumu,
f. İhale konusu üretim tesisinin özelliklerine göre tesbit olunacak diğer
bilgiler, istenir.
Ön yeterlilik belgesi; konu ile ilgili kurulacak ön yeterlilik değerlendirme
komisyonunun mukayeseli ve gerekçeli değerlendirmesini müteakip, komisyonun teklifi ve TEAŞ Genel Müdürünün onayı ile verilir.
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Teminat alınması
Madde 12- Geçici ve kesin teminatların miktarı, üretim tesisinin tipine ve
kapasitesine göre
TEAŞ tarafından belirlenerek şartname ve sözleşmede belirtilir.
Geçici teminat
Madde 13- Geçici teminat içermeyen teklifler açılmaz ve değerlendirmeye alınmaz.
Geçici Teminat;
a. Herhangi bir teklif sahibinin, tekliflerin açılmasından sonra teklifini geri
alması,
b. Başarılı bulunan teklif sahibinin, sözleşmede gösterilen üre içinde ve
tarif edilen formdaki kesin teminat mektubunu vermemesi,
c. Şartname ve sözleşmede yer alacak diğer durumların oluşması, hallerinde TEAŞ adına paraya çevrilerek gelir olarak kaydedilir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 14- Geçici ve kesin teminat, ABD Doları cinsinden belirtilir ve
aşağıdaki biçimlerden
birinde olur:
a. Teminat olarak istenen miktarın TEAŞ tarafından belirtilen banka şubesi
ve hesaba
yatırıldığı belgeleyen makbuz,
b. TEAŞ tarafından belirlenen şekil ve şartlara uygun olarak bir Türk bankası tarafından
düzenlenen teminat mektubu. Teminat mektubu, tüm ilgili ortakların adına
hazırlanır.
Kesin teminat mektubu süresiz ve koşulsuz olmak zorundadır.
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Geçici ve kesin teminatın iadesi
Madde 15- Geçici teminat, sözleşmenin imzalanmasından ve kesin teminatın alınmasından
sonra üretim şirketine iade edilir.
İhalede başarılı olanı takip eden ilk iki teklif sahibinin geçici teminatları
ihalenin kesinleşmesine veya geçerlilik sürelerinin sonuna kadar tutulur.
Diğer teklif sahiplerinin geçici teminatları iade edilir.
Kesin teminat, üretim tesisi ticari işletmeye geçtikten sonra sözleşmede
belirtilen esaslara göre iade olunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İHALE USULLERİ VE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İhale usulleri
Madde 16- ihale, rekabet ortamının sağlanabilmesi şartı dikkate alınarak
aşağıdaki usullerden birisi ile gerçekleştirilir:
a. Kapalı teklif usulü,
b. Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
c. Pazarlık usulü,
Söz konusu, ihalelerde gerekli rekabetin sağlanması açısından kapalı teklif
usulü tercih edilmekte olup, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan
kapalı teklif usulü ile belli istekliler arasında kapalı teklif usulü esastır.
TEAŞ herhangi bir sebep göstermeksizin veya herhangi bir kayıt ve formaliteye bağlı kalmaksızın tekliflerin tümünü veya bir kısmını reddetme
hakkına sahiptir.
Tekliflerin kabul edilmemesi halinde teklif sahipleri hiçbir hak talep edemez.
Kapalı teklif usulü
Madde 17- Kapalı teklif usulünde; isteklilere duyuru, Resmi Gazete’den
ilan yoluyla yapılır.
Bu usulde teklifler kapalı zarfla ve yazılı olarak verilir, istekliler şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp zarfladıktan
sonra, teklif verme son gün ve saatine kadar belirtilen adreste elden teslim ederler. Son teklif verme gün ve saatinden sonra gelen teklifler kabul
edilmez ve açılmaz. Teklif alma gününden ve saatinden sonra yapılacak
teklifler, teklif değişiklikleri ve teklif iptalleri dikkate alınmaz.
Teklifler, şartnamede belirtilen şekilde teklif verme tarihinin son günü teklif sahiplerinin veya birer temsilcilerinin huzurunda teklif açma komisyonunca alenen açılır ve kapalı zarf ile gelen tekliflerin şartnamede olması
istenilen belgelerinden noksanlık olup olmadığı tesbit edilir.
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Tekliflerin açılmasını takiben kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit
edilir. Belgeleri
tamam olan teklif sahiplerine ait teklif fiyatlarının bulunduğu zarflar açılarak aynı gün okunmasından sonra teklif fiyatlarının bulunduğu zarf komisyon üyelerince paraflanarak bu
husus zapta geçilir ve zabıt üyelerce imzalanır.
İhale evrakında pay, imza sirküleri, adres, Ticaret Odası belgesi gibi
esası etkilemeyen, şekle ait noksanlık bulunan teklifler, teklif açma
komisyonunca ihaleye katılanların huzurunda ilgisine tamamlattırılır, bu
mümkün olmadığı takdirde teklifi reddedilir. Eksikliklerin şekilsel olup
olmadığı konusunda takdir komisyona aittir.
Teklif açma işleminden sonra teklif dokümanları, değerlendirmeye alınmak üzere değerlendirme komisyonuna teslim edilir.
Tekliflerle verilmiş olan geçici teminat mektuplarının ilgili bankalar nezdinde teyit
ettirilmesi değerlendirme komisyonu tarafından yaptırılır.
İhale sırasında yetkili temsilcisini hazır bulundurmayan teklif sahipleri
ihalenin yapılış
tarzına ve teklif açma komisyonunu yaptığı işlemlere itiraz edemez.
Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
Madde 18- Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, bu Yönetmeliğin
11 inci maddesinde
belirtildiği şekilde önyeterlilik almış olan istekliler arasında kapalı teklif
usulü ile yapılır. Önyeterlilik verilerek belli istekliler arasında kapalı usulü
ile yapılması uygun görülen ihalelerde, önyeterlilik şartları belirlenerek,
mali yeterlilik, iş durumu ile şartnamelerin öngördüğü diğer özellikler de
gözönünde tutularak teklif istenecek olan istekliler belirlenir. Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, kapalı teklif usulünde
belirtilen yönteme göre işlem yapılır.
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Pazarlık usulü
Madde 19- ihalede pazarlık usulünün uygulanması konusunda TEAŞ’ın
prensipleri uygulanır.
Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 20- Şartnamede yer alacak uygunluk ve yeterlilik şartlarını karşılayamayan tekliflerin en ucuz olması, tekliflerin değerlendirilmesinde bu
teklifin sahibine başarılı sayılması konusunda bir hak kazandırmaz.
Teklif açma komisyonunu kabul ettiği tekliflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için
genel olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a. Şartname ve sözleşme dökümanlarına uygunluk,
b. Mühendislik ve tasarımın yeterliliği,
c. Tesisin güvenilirliği, teklifte öngörülen şartları yerine getirmeye yeteneği, ekipmanların
kalitesi,
d. Tesisin emre amadeliği,
e. Finansman temini,
f. Üretim giderleri,
g. İş programı,
h. Garanti edilen performans değerleri,
ı. Teklif fiyatı,
Şartname ve sözleşmeye uygun olarak hazırlanmamış olan teklifler
değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirme komisyonu teklifleri karşılaştırmalı olarak inceleyerek görüşünü tekliflerin geçerlilik süresini de dikkate
alarak yönetim kuruluna bildirir. Tekliflerini incelenmesi sırasında, mukayeseli incelemeyi yansıtan bir cetvel hazırlanır ve bu cetvel dosyasında
muhafaza edilir.
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Süre uzatımı
Madde 21- Değerlendirme işlemleri öngörülen süre içerisinde sonuçlandırılmazsa, teklif verenlerden fiyatları da dahil tekliflerin hiçbir şekilde
değiştirilmemesi kaydıyla uygun bir süre daha istenir.
Şartname ve eklerinde veya teklif verenlerin teklif şartları ve teklif
fiyatlarında, açıklamayı gerektiren bir durum görüldüğü taktirde, teklif verenlerden gerekli açıklamalar değerlendirme komisyonu tarafından TEAŞ
ilgili birimi aracılığı ile istenir. Ancak; bu tür açıklamayı gerektiren hususlar hiçbir şekilde teklifin niteliğini ve fiyatlarını değiştiremez.
Değerlendirme, değerlendirme protokolü
Madde 22- Değerlendirme komisyonu aşağıda yazılı bilgileri kapsayan
bir protokol hazırlar:
a. Protokolün tarihi, numarası,
b. Üretim tesisinin yeri ve kapasitesi,
c. Teklif veren firmaların adları ve verdikleri fiyatlar (fiyatlar ABD Doları
cinsiden ifade edilmelidir),
d. Teklif edilen tesisin özellikleri ve şartnamelere uygunluk dereceleri,
e. Enerji birim fiyatının yıllara dağılımı, ödemelere esas alınmak üzere
teklifin verildiği para birimi,
f. Seçilen teklif sahibinin adı ve diğerlerine göre tercih sebepleri,
g. Şirketlerin mali durumu, kredi ve finansman temini ile ilgili teyit ve
taahhüt mektuplarına ilişkin bilgiler,
h. Varsa diğer açıklama ve düşünceler.
Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin
eşit derecede uygun görülmesi halinde; teknik şartlar, fiyatların dağılımı
ve kalite dikkate alınarak karar verilir. Bu konuda tereddüt oluşması halinde söz konusu teklif sahiplerinden ikinci bir kapalı teklif istenir ya da bu
teklif sahipleri komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte pazarlığa çağrılabilir. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartname ve sözleşmede
belirtilen şartların aynen muhafazası zorunludur.
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ALTINCI BÖLÜM
TEKLİF AÇMA, ÖNYETERLİLİK VE TEKLİF DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ
OLUŞTURULMASI
Komisyonların oluşumu ve yetkilendirme
Madde 23- Teklif açma, ön yeterlilik ve değerlendirme komisyonları TEAŞ’ın ihtisas birimlerinde çalışan, konusunda uzman elemanlardan TEAŞ
Genel Müdürünün onayıyla oluşturularak yetkilendirilir. Komisyonun
onayı sırasında komisyon başkanı olarak görevlendirilecek TEAŞ Genel
Müdür Yardımcısı da TEAŞ Genel Müdürünce belirlenir.
Ön yeterlilik ve değerlendirme komisyonları; hukuk müşavirliği ile mali
işler ve finans yönetimi, ticaret, planlama, termik santralların ihalesi ve
tesisi, termik santralların işletmesi, iletim şebekelerinin tesisi ve ihalesi,
iletim şebekeleri işletme, iletişim, kontrol ve otomasyon, yük dağıtımı,
özelleştirme ve çevre ile ilgili birimlerden en az birer elemanın katılımıyla
oluşturulur.
Teklif açma komisyonu ise; hukuk müşavirliği, ticaret, termik santralların
ihalesi ve tesisi, iletim şebekelerinin tesisi ve ihalesi, özelleştirme ile ilgili
birimlerden en az birer elemanın
katılımıyla oluşturulur.
Uzman kişilerden görüş isteme
Madde 24- Değerlendirme komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde komisyonun teklifi TEAŞ Genel Müdürünün onayı ile uzman kişilerden görüş istenebilir.
Karar yeterlilik sayısı
Madde 25- Tüm komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılır. Komisyon kararları gerekçeleri belirtilerek
yazılır, üyeler çekimser oy kullanamazlar, karşı görüşte olan üyeler gerekçelerini protokolü yazarak imzalarlar. Komisyon üyeleri protokolü geçen
karar, mütalaa ve gerekçelerden şahsen sorumludurlar.
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YEDİNCİ BÖLÜM
RUHSAT VE İZİN İŞLEMLERİ
Prensipler
Madde 26- Alınan teklifler TEAŞ tarafından değerlendirildikten sonra,
uygun teklif belirlenerek, ilgili üretim şirketine tesis kurma ve işletme izni
verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde;
başarılı teklif sahibine tesis kurma ve işletme izni verilmesi konusundaki
kararını TEAŞ’a bildirir. Bunun üzerine TEAŞ’ca, başaralı teklif sahibine,
belirlenen süre içerisinde üretim şirketini kurma çalışmalarını tamamlayarak Bakanlıktan tesis kurma ve işletme iznini alması konusunda yazılı
olarak bilirimde bulunur.
Bakanlıkça üretim şirketine verilecek izin ve ruhsatın sürelerinin belirlenmesinde sözleşme süresi ile üretim tesisinin ekonomik ömrü dikkate alınır.
Süre uzatımı
Madde 27- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtildiği
şekilde sözleşme süresinin uzatılması veya sözleşmenin yenilenmesi durumunda izin ve ruhsat süreleri de söz konusu süre kadar uzatılır.
Geçici ve kesin kabul
Madde 28- Tesisin geçici kabul işlemleri Bakanlığın uygulama esasları çerçevesinde sözleşmede yer alan hükümlere uygun olarak yapılır. Bu
Yönetmelik kapsamı işlerde; üretim tesisinin kesin kabul işlemleri, geçici
kabul sırasında tesbit edilen fakat sözleşmede öngörülen hükümler çerçevesinde geçici kabulün yapılmasına engel teşkil etmeyen eksik ve kusurlu
işlerin tamamlanması için öngörülen süre sonunda yapılır.
Onay
Madde 29- Sözleşmede ve TEAŞ’ın enterkonnekte sisteme bağlı olarak
çalışacak üretim tesislerinin uymaları gereken kriterlerinde belirtilen, üretim tesisine ait Bakanlığın uygulama esasları çerçevesinde proje ve belgeler Bakanlık onayına tabi olup, onaylı proje ve belgeler kabul işlemleri
sırasında üretim tesisinin öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tesbitinde esas alınır. Söz konusu proje ve belgeler üretim
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şirketince sözleşmede öngörülen şekil ve şartlarda hazırlanarak altı nüsha
olarak TEAŞ’a verilir. TEAŞ gerekli incelemeleri yaptıktan ve gerekiyorsa üretim şirketince gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağladıktan sonra
bu proje ve belgeler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderir.
Bu maddede belirtilen ve Bakanlıkça onaylanan proje ve bilgilerde olabilecek değişiklikler
de Bakanlığın onayına tabidir.
İzin ve Ruhsat
Madde 30- Tesisin başarılı geçici kabulü yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından şirkete
işletme ruhsatı verilir.
Üretim şirketinin Bakanlıkça verilen izin ve ruhsat şartlarına uymaması
halinde, sözleşmede belirtilen usulde Bakanlıkça ihtar edilir. Üretim şirketinin ihtara konu aykırı tutumunun devam etmesi halinde; tutumunu ve aykırılığa neden olan durumu düzeltmesi için üretim şirketine bir süre tanınır.
Tutulacak süre sözleşmede belirtilir. Bu süre sonunda da üretim şirketince
gerekli işlemin yapılmaması veya önlemin alınmaması durumunda söz
konusu izin iptal edilir. Bu madde kapsamında üretim şirketine yapılan
ihtarlar TEAŞ’a da
bildirilir. Bu konuda 4 üncü maddenin (e) bendi hükmü de dikkate alınır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Sözleşme imzalanması
Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi yapıldıktan, Bakanlık’ça tesis
kurma ve işletme izni
verileceği TEAŞ’a bildirildikten sonra, 26 ncı maddede öngörülen koşullar çerçevesinde başaralı tekilf sahibi şartname ve sözleşmede öngörüleceği şekilde üretim şirketini oluşturur.
Oluşturulan bu üretim şirketine Bakanlıkça tesis kurka ve işletme izni verildikten sonra TEAŞ tarafından sözleşme imzalanmak üzere davet edilir
ve sözleşme imzalanır.
Seçilen ve kendisine bildirim yapılan teklif sahibi sözleşme imzalamaya
mecburdur. Bu mecburiyete uymadığı takdirde, başarılı teklif sahibinin geçici teminat mektubu TEAŞ adına paraya çevrilerek gelir kaydedilir ve değerlendirme ikinci olan teklif sahibi, yukarıda belirtilen şekilde sözleşme
imzalamaya çağırılır.
TEAŞ’ın, seçilen ve kendisine bildirim yapılan teklif sahibinin sözleşme
imzalama mecburiyetine uymaması halinde değerlendirmede ikinci olan,
değerlendirmede ikinci olan
teklif sahibinin de bu mecburiyete uymaması halinde, değerlendirmede
üçüncü olan teklif sahibi ile sözleşme imzalama aşamasında teklif esasları
ve şartlarının değişmemesi koşuluyla indirim isteme hakkı saklıdır.
Sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak işlemler
Madde 32- Sözleşme yapıldıktan sonra üretim şirketinin sözleşme hükümlerine uymaması
halinde, sözleşmede belirtilen usulden ihtarda bulunur. Şirketin sözleşme
hükümlerine aykırı
tutumunun devam etmesi halinde ise mevcut sözleşme feshedilerek kesin
teminatı gelir kaydedilir.
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Diğer işlemler
Madde 33- İhale işlemleri, isteklilerden gelecek teklifler ve ekleri ile
bunlar üzerinde verilecek karar, emir ve yapılacak yazışmalar ve her türlü ticari bilgi, evrak ve işlemler gizlidir. Sözleşme kurallarına uymayan
veya sistem şartlarında veya piyasa fiyat hareketlerinden kendilerine fayda
sağlamak için sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen, işlerine hile ve
fesat karıştırdıkları tesbit edilen istekliler hakkında gerekli yasal işlemler
yapılır.
Yürürlük
Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi yürütür.
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VI. ÖZELLEŞTİRME VE İŞLETME
HAKKI DEVRİ MODELİNE İLİŞKİN
MEVZUAT
1. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA
KANUN
Kanun Numarası : 4046
Kabul Tarihi

: 24/11/1994

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1994 Sayı : 22124
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu Kanunun amacı;
A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında “kuruluş” adı ile
anılacak olan;
a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme,
işletme birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu payları ile bu kuruluşlara
ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, iştiraklerindeki kamu paylarının,
c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu payları ile Hazineye ait payların,
d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşların ve kamu iktisadi teşebbüslerinden kamu iktisadi kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetleri ile doğrudan doğruya ilgili olmayan
varlıklarının ve iştiraklerindeki paylarının,
e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının,
f) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları (baraj, gölet, otoyol,
yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim
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birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen kamu
iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim birimlerinin işletilmesi haklarının,
Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için
özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.
B) Bu Kanun yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak;
a) “Özelleştirme Yüksek Kurulu”nun ve “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine,
b) “Özelleştirme Fonu”nun ve “Kamu Ortaklığı Fonu”nun kurulmasına ve
bu fonların kaynakları ile kullanım alanlarının belirlenmesine,
c) “Özelleştirme uygulamaları”na,
d) “Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı”nda toplanan paraların nemalandırılmasına,
e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak
çalışan personelden özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalabilecek
olanlara mali ve sosyal haklar sağlanmasına,
f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin
özlük ve sosyal haklarına,
İlişkin hükümleri kapsar.
Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet,
otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet
üretim birimleri) işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ile kamu
iktisadi teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede tanımlanmış bulunan “kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının,
mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesi bu
Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, bu kuruluşların mülkiyetinin devrine
ilişkin hususlar, kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına ve
özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir.
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İlkeler
Madde 2 – Özelleştirme uygulamalarında;
a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/
veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak “İş Kaybı
Tazminatı”nın verilmesi,
b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre
özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi,
c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılmaması,
d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,
e) Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini
üstlenebilecek ortak grubunun temini,
f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalarının da öncelikle özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin
sağlanması,
g) Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması,
h) Tabii kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi
suretiyle özelleştirilmesi,
ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde
yürütülmesi,
i) Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine
sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere devir yapılmaması,
İlkeleri esas alınır.
Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda
öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin
esas ve usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği
şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir.
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Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri
Madde 3 – (Değişik birinci fıkra: 1/8/2003-4971/1 md.) Başbakanın
başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği dört bakandan oluşan Özelleştirme
Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamının katılımı
ile toplanır ve kararları oybirliği ile alır. Kurulun sekretarya hizmetleri
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür.
Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların “Özelleştirme
kapsamına” alınmasına, özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut
durumu itibariyla özelleştirilebilir nitelikte olmayanların mali ve hukuki
açıdan “özelleştirmeye hazırlanmasına”, hazırlık işlemleri tamamlananların bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, hazırlık işlemlerine gerek
görülmeyenlerin ise doğrudan “özelleştirme programına” alınmasına karar
vermek ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için süre tespit etmek,
b) Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin
özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/
veya özelleştirme programına alınmış kuruluşlardan gerekli görülenlerin
özelleştirmeye hazırlanmasına karar vermek,
c) Kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar ile
devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek,
d) Özelleştirme programına alınan kuruluşların “satış, kiralama, işletme
hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun
sair hukuki tasarruflarla gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi” yöntemleriyle yapılan ihaleler sonucunda ihale komisyonlarınca
verilen nihaî kararları onaylamak, (1)
e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin
küçültülmesine, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına,
kapatılmasına veya tasfiyesine karar vermek,
f) Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve
garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul
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kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek,
g) Gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse
senetleri ile bu kuruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli
evrakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek,
h) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlarını
görüşerek onaylamak,
ı) Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamaları ile gelecek yıl
programlarını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri
almak, (Ek ibare: 1/8/2003-4971/1 md.; İptal: Ana.Mah.nin 28/12/2005
tarihli ve E.: 2003/87, K.:2005/110 sayılı Kararı ile)
i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak.
Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve
esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla bu maddenin (d) ve (g) bentlerinde
yazılı konularda Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki verebilir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
Madde 4 – Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) kurulmuştur. (Değişik ikinci cümle: 1/8/2003-4971/2 md.) Başbakan bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği bir bakan vasıtasıyla kullanabilir. İdare geçici bir teşkilat olup
özelleştirme süreci sona erdiğinde elemanları ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledilebilir.
İdarenin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Kurul kararlarını uygulamak,
b) Kurul tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek,
c) Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme
kapsamına alınmış olan kuruşların eski statülerine iade edilmesi veya
özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak,
d) Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesi215

ni, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yürütmek,
e) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde
olmayanların anonim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine
karar vermek,
f) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde
olan ve anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye, diğerlerinde ise özelleştirme
uygulamaları sonucu devredildikleri tarihe kadar bunların miktarını sermaye miktarını tespit etmek,kuruluş,birleşme veya bölünmelerinde gerekli
düzenlemeleri yapmak, mal varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin
esasları tespit etmek,hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak,
g) Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği özelleştirme ile ilgili her
türlü işlemi yürütmek,
h) Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların mali, idari ve
hukuki yapıları ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak,
ı) Özelleştirme programındaki kuruluşların; kaynak kullanımlarına,
taşınmaz edinmelerine, kiralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair
akitler yoluyla tasarruf etmelerine, 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi
uyarınca işlem tesis edebilmelerine, yurt içi ve yurt dışı borçlanmalarına,
verimliliğin artırılması ilkesi gözönünde bulundurularak yapılacak
personel alımı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelin yurt dışı
geçici görevlendirilmelerine ilişkin talepler hakkında karar vermek,
i) Kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan
ayrı olarak özelleştirme programına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine
yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak
Başbakana teklifte bulunmak (bu görevlere atanacaklarda 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır),
j) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili
diğer hususları tespit etmek,
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k) Kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulması hallerinde ayni
sermayenin değerlendirilmesini yapmak veya yaptırmak,
l) Özelleştirme Fonunu idare etmek,
m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım,
halkla ilişkiler işlemleri ve mali denetim ile hukuki, teknik, idari ve mali
değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu işlerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin etmek,
n) Özelleştirme programına alınan kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç vermek, kamu bankalarının uyguladığı
en yüksek ticari faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonundan
sağlanacak finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek,
o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
İdare hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkca
belirlemek kaydıyla bu maddenin (a), (b), (h), (ı) ve (m) bentlerinde yazılı
konularda özelleştirme programındaki kuruluşlara yetki verebilir.
İdare Hizmet Birimleri
Madde 5 – a) İdarenin ana hizmet birimleri; Sermaye Piyasaları Daire
Başkanlığı, Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı,İhale Hizmetleri
Daire Başkanlığından oluşur.
b) İdarenin danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği, Başkanlık Müşavirleri,
Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından oluşur.
c) İdarenin yardımcı birimleri; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, idari
ve Mali İşler Daire Başkanlığı, (…) ndan oluşur.
Başkan ile bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen birimler 27.9.1984
tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yürütürler. İdarenin
merkez (...) kadroları ekli (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Personel Rejimi
Madde 6 – İdare personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
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hükümlerine tabidir. Başkan ve İdarenin her kadamedeki yöneticileri
sınırlarını açıkca ve yazılı olarak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir
kısmını astlarına devredebilirler. İdare Başkanı müşterek kararname
ile, Başkan Yardımcıları Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile, diğer
personel ise Başkan tarafından atanır. Başkan,Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanlığı ve Proje Grup Başkanlığı kadrolarına
atanacaklarda,4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip bulunmaları şartı aranır.
Başkan ve Başkan Yardımcıları aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları
ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve
müsteşar yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere tabidirler.
(Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011- KHK – 666/1 md.)
Genel ve katma bütçeli idarelerde çalışanlar kurumlarının muvafakatı ile
İdarede sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. İdarenin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel,
kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri
ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında
çalışıyormuş gibi addedilerek, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde terfileri yapılır. Bu personelin, kurumlarından aylıksız izinli olarak idarede çalıştıkları müddet
karşılığı asıl bağlı oldukları kurumlarına karşı herhangi bir mecburi hizmet
mükellefiyeti doğmaz.
Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme
esas ve usulleri ile mali hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsamına
alınan kuruluşlarda çalışan personelden idarece hizmetine ihtiyaç duyulanlar, ücreti ve özlük hakları kendi kuruluşu tarafından karşılanmak kaydıyla idarenin re’sen vereceği karar ile bu idarede görevlendirilebilir. Bu
personel idarede görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli
izinli sayılır.
(Mülga altıncı fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Mahkeme ve icra dairelerince idare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil
olunan vekalet ücretlerinin dağıtımında 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun
ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
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İdareye ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara
ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Yasaklar ve Cezai Hükümler
Madde 7 – Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Sermaye
Piyasası Kanununun kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören
kuruluşların; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri diğer personeli,
Özelleştirme idaresi personeli ile Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan
ve üyeleri görevleri dolayısıyla bu kuruluşların hesap ve işlemleri ile
işletmelerine ilişkin öğrendikleri, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri
açıklayamazlar. Bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat
sağlamak amacıyla kullanarak, sermaye piyasalarında işlem yapanlar
arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamalarına
yönelik olarak borsa içinde ve dışında bu kuruluşlarla ilgili menkul kıymet
alımı satımı yapamazlar. (Değişik üçüncü cümle: 1/8/2003-4971/3 md.)
Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası
kamuya ait olan kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri,
genel müdürleri, İdare personeli ile kurul başkan ve üyeleri, özelleştirme
programında bulunan kuruluşların hisselerinin veya varlıklarının satış,
kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, gelir ortaklığı
modeli ve sair hukukî tasarruflar yöntemleriyle yapılacak özelleştirme
işlemlerine dolaylı ya da dolaysız yararlanan sıfatıyla taraf olamazlar.
Bu yasak, bu maddede belirtilen kişilerin eş ve çocuklarını da kapsar.
Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri ile, Özelleştirme İdaresi
Başkanı, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşavirleri ve
Değer Tespit Komisyonu Başkan ve Üyeleri, özelleştirilen kuruluşlarda,
özelleştirme tarihinden itibaren, iki yıl süreyle görev alamazlar.
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/471 md.) Bu yasaklara aykırı
hareket edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî
para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek adlî para cezasının miktarı,
edinilen haksız kazancın üç katından az olamaz.
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008 – 5728/471 md.) Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı ile özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan personel
ve sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, görevleriyle bağlantılı olarak
işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi sayılırlar ve bu personelin
özelleştirilmenin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve
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mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilânço, tutanak, rapor ve benzeri
her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri
görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun
İkinci Kitap Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm ile Dördüncü Kısım Birinci
Bölüm altında yer alan suçlara ilişkin hükümler uygulanır.
İdarenin Bütçesi
Madde 8 – İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 5 (yüzde beş) ini
aşmayacak şekilde Kurulca belirlenen İdare bütçesinden karşılanır. İdare
bütçesinin ita amiri Başkandır.
Özelleştirme Fonu ve Kaynakları
Madde 9 – Özelleştirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm gelirler ile
İdareye devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler ve özelleştirme
uygulamaları çerçevesinde ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ile
diğer kıymetli evrakın satışından sağlanan gelirler, İdareye devredilen
kuruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler ve diğer mevzuat
ile tahsis edilen kaynaklar ve sair gelirler, ilgili kuruluşların bütçeleri
dışında T.C. Ziraat Bankasında kurulacak Özelleştirme Fonunda toplanır.
Özelleştirme Fonunun Kullanım Alanları
Madde 10 – Özelleştirme Fonu;
a) İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek
geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin sağlanması
amacıyla açılacak hesaba özelleştirme gelirlerinden Kurul tarafından
belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba
yapılacak aktarmalarda,
b) (Değişik: 3/7/2005 - 5398/4 md.) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince yapılacak ödemelerde,
c) Bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılacak ödemelerde,
d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının gerektirdiği
harcamaların karşılanmasında,
e) İdareye devredilen kuruluşlarda idari, mali ve hukuki yönden yapılacak
düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında,
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f) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına katılınmasında,
g) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri
ile bu kuruluşlara ait her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında,
h) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her
türlü mal ve hizmet alımında,
ı) İdareye devredilen kuruluşlara idarece belirlenecek esas ve usuller
çerçevesinde borç olarak finansman sağlanmasında,
i) İdarenin bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında,
j) Özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde,
k) (Mülga: 3/7/2005 - 5398/11 md.)
l) (Değişik: 1/8/2003-4971/4 md.) Mevzuatla idareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde ve Kurulun özelleştirme ile ilgili olarak belirleyeceği alanlarda,
Kullanılır.
Özelleştirme Fonunda toplanan gelirlerin kullanımında; iş kaybı tazminatı
ödenmesi ve diğer hizmetlerin verilmesine, özelleştirme kapsamındaki
kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki
yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına
öncelik verilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 23/5/2000 - 4568/2 md.) Özelleştirme Fonunun
nakit fazlası, Hazinenin iç ve dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere
Hazine hesaplarına intikal ettirilir. Özelleştirme Fonundan diğer herhangi
bir fona aktarma yapılmaz.
Fonun hesap ve kullanım usul ve esasları ile fon bakiyelerinin nemalandırılmasına ilişkin esas ve usuller idare tarafından hazırlanarak Kurulca
onaylanacak yönetmelikle belirlenir.
Denetim
Madde 11 – İdare bütçesinin dönetimi 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun
uyarınca Sayıştay Başkanlığınca yapılar. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının
Çalışmaları ve Özelleştirme Fonunun kullanımı ile Özelleştirme işlemleri
221

sırasındaki her türlü hizmet ve uygulamaları, 2.4.1987 tarih ve 3346 sayılı
Kanun ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında 72 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir.
Özelleştirme programına alınan kuruluşlar, sermayelerindeki kamu payı
% 50›nin altına düşünceye kadar 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun ile
24.6.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir.
Uygulanmayacak Hükümler
Madde 12 – Bu Kanunda yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri ile 832 sayılı
Sayıştay Kanununun vize ve tescile ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Stratejik Konu ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Hakların Belirlenmesi
Madde 13 – Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak;
a) Stratejik sayılacak konu ve kuruluşları tespit etmeye,
b) Tekelleşmenin önlenmesi de dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak
milli yararın korunması amacıyla, (a) bendi gereğince tespit edilecek
stratejik kuruluşlardaki kamu payının % 50’nin altına düşmesi durumunda
bu kuruluşların yetkili kurullarında alınacak kararlarda söz ve onay hakkı
verecek imtiyazlı hisselerin miktarını ve bu paylara dayanarak Devletin
sahip olacağı imtiyazlı hakları belirlemeye, imtiyazlı hisselerin miktarını
ve bunlarla ilgili imtiyazlı hakları değiştirmeye, stratejik konu ve kuruluş
olarak tespit edilenleri bu kapsamdan çıkarmaya,
Kurul yetkilidir.
Şu kadar ki, aşağıda belirtilen kuruluşların sermayelerinin % 49›undan
fazlasının özelleştirilmesine karar verilmesi halinde bu kuruluşlarda
imtiyazlı hisseler oluşturulması zorunludur;
- Türk Hava Yolları A.O.,
- T.C. Ziraat Bankası,
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.,
- T.M.O. Alkoloid Müessesesi,
- Türkiye Petrolleri A.O.
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Yabancılara Gayrimenkul Satışı
Madde 14 – Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere gayrimenkul satışı ve devri mütekabiliyet esasları göz önünde tutularak yürürlükteki
mevzuat hükümlerine tabidir.
Kamu Hizmetlerinin Gördürülmesinin Özelleştirilmesi
Madde 15 – Kamu hizmeti gören kuruluşların mülkiyet devri suretiyle özelleştirilmesine ilişkin konularda bu Kanunun 1 inci maddesinde
öngörülen ayrı kanunlarla düzenleme yapılmasına ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla;
a) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet,
otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet
üretim birimleri),
b) Bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen ve kamu hizmeti gören tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin,
İşletme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri
dışındaki benzeri diğer yöntemlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri
çerçevesinde yapılır.
Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların
sadece tekel niteliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim
faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların dışındakiler imtiyaz sayılmaz. Bu
madde gereğince imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma ve sözleşmeler imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri niteliğinde olup,
diğer kanunların bu hususları düzenleyen özel hükümleri saklıdır.
Bu madde gereğince işletme hakkı verilmesi, kiralama veya benzeri diğer
yöntemlerle kullanma hakkının devri süresi 49 yılı geçemez.
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Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korunması
Madde 16 – (Mülga: 3/7/2005 - 5398/11 md.)
Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler
Madde 17 – Bu Kanuna göre;
A.a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık,
işletme, işletme birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu payları ile bunların
müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, iştiraklerindeki kamu paylarının,
c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait payların,
d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu iktisadi kuruluşlarının gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve iştiraklerindeki paylarının,
Birlikte ve/veya ayrı ayrı özelleştirme kapsamına alınmasına, İdarenin
teklifi üzerine Kurulca karar verilir. Kuruluşların özelleştirme kapsamına
alınmasına ilişkin Kurul kararında, bu Kuruluşlardan hangilerinin mali ve
hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulacağı, hangilerinin özelleştirilmek üzere doğrudan özelleştirme programına alınacağı ve
özelleştirmenin hangi yöntemle (...) gerçekleştirileceği belirtilir.
B. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan; mali ve hukuki yönden
özelleştirmeye hazırlanmalarına karar verilenlerin bu hazırlık işlemleri
tamamlanıncaya kadar, bunların bağlı oldukları bakanlık veya kurumlar ile
ilgileri ve önceki statüleri aynen devam eder. Bunlarla ilgili mali ve hukuki
yönden özelleştirmeye hazırlık işlemleri kurulca belirlenecek kuruluş veya
kuruluşlar tarafından yürütülür. Özelleştirmeye hazırlık işlemleri tamamlananlar Kurulun vereceği yeni bir karar ile özelleştirme programına alınır.
Bu şekilde hazırlıkları tamamlanarak özelleştirme programına alınanlar ile
doğrudan özelleştirme programına alınanlar (bağlı ortaklıkların iştirak payları ve varlıkları ile bağlı ortaklık statüsünde olmayan, ancak sermayesi224

nin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşların iştirak payları ve varlıkları
hariç), Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme gerek olmadan ve
bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme programına
alınarak İdareye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul kararı tarihinden
itibaren bağlı oldukları bakanlık veya kurumla ilişkileri kesilerek idareye
bağlanmış sayılır.
C. Genel ve katma bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen mal ve hizmet üretim
birimleri ve varlıkları ile kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müessese,
bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme
programına alınmalarına Kurulca karar verilir. Bunların, mülkiyetin devri
dışındaki yöntemlerle yapılacak özelleştirme işlemleri idare tarafından
yürütülür. Ancak, bunların mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum ve/veya
kuruluşlara aidiyeti ve statüleri aynen devam eder.
D. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan zaman içinde değişen
şartlar da dikkete alınarak özelleştirme kapsamından çıkarılmaları gerekli
görülenler Kurul kararı ile eski statülerine iade edilir.
E. Özelleştirme programındaki kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde
olanların ürettikleri ve/veya sattıkları mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri
bu kuruluşların yönetim kurullarınca, diğerlerinde ise yetkili organlarınca
belirlenir.
F. Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme
uygulamaları sonucu nihai devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.
Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri
Madde 18 – Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine
ilişkin olarak özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri aşağıda
belirtilmiştir.
A) Özelleştirme yöntemleri
Özelleştirme programına alınan kuruluşlar aşağıda belirtilen yöntemlerden
birinin veya birkaçının birlikte uygulanması suretiyle özelleştirilir.
a) Satış; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleriyle
varlıklarının mülkiyetinin kısmen veya tamamen bedel karşılığı devre225

dilmesi ya da bu kuruluşların hisselerinin tamamının veya bir kısmının
kuruluşların içinde bulundukları şartlar da dikkate alınarak yurt içi ve yurt
dışında, halka arz, gerçek ve/veya tüzelkişilere blok satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış, çalışanlara satış, borsada normal ve/veya özel
emir ile satış, menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler
yatırım ortaklarına satış veya bunların birlikte uygulanması yoluyla bedel
karşılığı devredilmesidir.
b) Kiralama; kuruluşların aktiflerindeki varlıklarının kısmen veya tamamen bedel karşılığında ve belli bir süre ile kullanma hakkının verilmesidir.
c) İşletme hakkının verilmesi; Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin - mülkiyet hakkı saklı kalmak
kaydıyla bedel karşılığında belli süre ve şartlarla işletilmesi hakkının verilmesidir.
d) Mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve
hizmet üretim birimleri ile varlıklarının, mülkiyeti ilgili kuruluşa ait olmak
kaydıyla, Türk Medeni Kanununda öngörülen şekil ve şartlar dahilinde,
malike ait kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara rıza gösterilmesine
veya malikin mülkiyete bağlı haklarını kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurmasına ilişkin hakların tesisidir.
e) Gelir Ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar;
Kuruluşların özellikleri ve yapıları da dikkate alınarak yukarıda belirtilen
özelleştirme yöntemleri dışında kalan ve genel hükümler ile özel kanunlarda belirtilen diğer yöntemlerdir.
İşin gereğine göre yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemlerinden
hangilerinin uygulanacağına Kurulca karar verilir.
B) (Değişik: 3/4/1997 - 4232/2 md.) Değer tespiti
Özelleştirme Programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmaları bu
Kanuna göre idarede oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından
yürütülür.
a) Değer Tespit Komisyonunun Teşkili:
Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje
grup başkanının başkanlığında, özelleştirilecek kuruluşun işlemlerinden
sorumlu proje grup başkanlığında görevli bir uzman, Proje Değerlendirme
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ve Hazırlık Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman, Sermaye
Piyasaları Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman ile gayrimenkul
işlemlerinden sorumlu Proje Grup Başkanı veya bu grup başkanlığında
görevli bir uzman olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyon, İdare
Başkanının teklifi ve Başbakan’ın onayı ile göreve başlar. Komisyonda,
yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı
usulle yedek üye görevlendirilir.
b) Komisyonun Çalışması:
Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde, değer
tespit çalışmalarına yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak şartıyla
idare tarafından yeteri kadar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir.
c) Komisyonun Görevleri:
Komisyon; değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun niteliği,
gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette
bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınai, ticari ve sosyal tesisler,makine araç ve gereçler,teçhizat,malzeme ve hammadde ile
yarı mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, vasıfları ve hali hazır durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve
borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa
uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul
görmüş olan;indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri,
net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/
kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri,
ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metotlarından en az ikisini uygulamak suretiyle yürütür. Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme
işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur.Özelleştirme programındaki kuruluşun özelleştirme işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin
son fıkrasına istinaden yürütmesi durumunda; değer tespiti işlemleri, ilgili
kuruluşun karar almaya yetkili organlarının kararı ile kuruluş ita amirinin
başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından bu bentte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
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C) (Değişik: 3/4/1997 - 4232/2 md.) İhale Komisyonlarının Oluşumu ile
İhale Usul ve İşlemleri
Bu maddenin (A) bendinde yer alan özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ihale işlemleri bu Kanuna göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından yürütülür.
a) Komisyonun Teşkili:
Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje
grubunun bağlı bulunduğu başkan yardımcısının başkanlığında, ilgili proje
grup başkanı, bu projede görevli uzman, İhale Hizmetleri Daire Başkanı
veya bu dairede görevli bir uzman ile hukuk müşavirliğinde görevli bir
hukuk müşaviri veya avukat olmak üzere beş üyeden oluşur ve idare
başkanının teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar. Komisyonda
yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı
usulle yedek üye görevlendirilir.
b) Komisyonun Çalışması ve Görevleri:
Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararda çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon toplantıları
ve teklif sahipleri ile yapılan her görüşme komisyon tarafından tutanakla
tespit edilir. Tutanaklar komisyon üyeleri ve/veya hazır bulunan teklif sahipleri tarafından imzalanır.
c) İhale Usulleri:
İhaleler, kapalı teklif, pazarlık, açık artırma, belli istekliler arasında kapalı
teklif usulü ile yapılır.
Kapalı teklif usulü: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak alınır.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu
zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen
diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu
mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin
belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması
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zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış
sayılır. Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idareye verilir. Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilir.
Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Tekliflerin belirlenen
tarih ve saatte açılması sonucu, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına
göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş
olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın
üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan
isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme
konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar, Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar
açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır.
Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı
tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon
başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka
şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. Birkaç istekli tarafından
aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun olduğu anlaşıldığı takdirde,
bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu
isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya
kadar sürdürülür. Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif komisyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı
usulle ihale açılır veya komisyonca kamu yararı görüldüğü takdirde, ihale
pazırlık ya da açık artırma usulü ile sonuçlandırılır.
Pazarlık usulü: İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf
içerisinde teklif almak şartıyla başlanabilir. Sermayesindeki kamu payı
yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden
fazla teklif alınması şartı aranmaz.Teklif sahipleri ile birden fazla pazarlık
görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleri ile ayrı ayrı
yapılır. Pazarlık görüşmelerinin, ihalenin herhangi bir aşamasında pazarlık
görüşmelerine devam edilen teklif sahipleri ile müştereken yapılmasına
komisyonca karar verilebilir. Komisyonca, pazarlık görüşmeleri sırasında
ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak
ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. Komisyonca gerekli görüldüğü
takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin
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katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. Bu husus ilanda ve/
veya şartnamede belirtilir. Görüşmeler komisyon tarafından bir tutanakla
tespit edilir, tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.
Açık Arttırma usulü: Açık artırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen
teminatı vermiş ve ihale ilanında, ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartları yerine getirmiş oldukları komisyonca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler. İstenilen ilk değer ile açık artırmanın her aşamasında
verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar komisyonca belirlenir.
Açık artırmanın süresi komisyonca belirlenerek açık artırmaya başlanılmadan önce hazır bulunan teklif sahiplerine duyurulur. Komisyonca gerekli görülen hallerde süre bir defaya mahsus olmak ve en çok önceki
sürenin yarısını geçmemek üzere artırılabilir. Bu işlemler ve komisyonca
belirlenecek teklif verme sırası teklif sahiplerinin huzurunda komisyonca
bir tutanakla tespit edilir. Teklif sahipleri tarafından, açık artırmaya esas
alınacak ilk değer kadar veya bu değerin üzerinde teklif yapıldığı takdirde
açık artırmaya devam olunur. Teklif sahipleri bir önceki teklifi artırmak
suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan açık artırmada
yeni bir teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üzerinden ihalenin
bitirileceğini duyurur ve bu duyuru üç kez yapılır. Buna rağmen teklif
gelmemesi halinde açık artırmaya son verilir. Açık artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince
imzalanır.
(Değişik son paragraf: 3/7/2005 - 5398/5 md.) Belirli istekliler arasında
ihale usûlü: Çıkılan ihaleden sonuç alınamaması halinde, Kurulun onayı
alınmak kaydıyla belirli istekliler arasında ihale usûlü ile ihale yapılabilir. Bu usûlle yapılacak ihaleler için alınacak tekliflerde teknoloji, yatırım,
üretim ve istihdam şartlarından hangisinin veya hangilerinin aranacağı ve
diğer esaslar hazırlanacak ihale şartnamesinde belirtilir. Hazırlanacak ihale
şartnamesi çerçevesinde istekli veya isteklilerden proje ve taahhütlerini
içeren teklifleri alınır. Tekliflerin alınmasından sonra istekli ya da isteklilerle tek tek veya müştereken görüşme yapılmasına ihale komisyonunca karar verilir. Yapılacak görüşmeler sonucunda ihale sonuçları karara
bağlanmak üzere İdarece Kurula sunulur.
d) Varlık satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamlarına ilişkin ihalelerde, kapalı teklif, pazarlık ve açık artırma usullerinden birisi uygulanır.
Hangi usulün uygulanacağına varlığın niteliği ve değer tespit sonuçları
dikkate alınarak idarece karar verilir. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştir230

ilecek ihalelerde, tekliflerin alınmasından sonra değer tespit sonuçları ve
alınan teklifler dikkate alınarak pazarlık veya açık artırma usulü ile ihaleye devam edilmesine komisyonca karar verilebilir. Hisselerin blok satışı
suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde pazarlık
usulü uygulanır.
e) Satış yönetimi dışındaki yöntemlerle yapılan özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde, özelleştirilecek kuruluşa ait varlığın niteliği, gördüğü
hizmetin özelliği, yapısı, hukuki durumu ile değer tespit sonuçları dikkate
alınarak pazarlık veya açık artırma usullerinden idarece belirlenecek usul
uygulanır.
f) Hisselerin yurt içi ve yurt dışında halka arz, borsada satış, menkul
kıymetler yatırım fonları veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına
satış suretiyle özelleştirilmeleri sermeya piyasası mevzuatına tabidir.
g) Danışman seçimine ilişkin ihalelerde, ihale konusu işin niteliğine ve
sektörün özelliğine göre idarece yapılan araştırmalar sonucu, deneyim ve
nitelikleri de dikkate alınarak, tespit edilen en az üç danışmandan yazılı teklif alınmak suretiyle pazarlık usulü uygulanır. İhale idare başkanının onayı
ile kesinleşir. Danışman seçimine ilişkin ihale komisyonu; Danışmanlık
Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı, bu dairede görevli bir uzman, danışmanlık hizmetine konu olan projeden sorumlu grup başkanı
veya daire başkanı veya bu birimlerde görevli bir uzman ve hukuk müşavirliğinde görevli bir avukat olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyonda
aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye görevlendirilir. Bu komisyon idare
başkanının onayı ile göreve başlar.
İhale işlemleri sonucunda ihale komisyonunca verilen kararlar idare
tarafından kurulun onayına sunulur. (Danışman seçimine ilişkin ihale
sonuçları hariç) ve sonuçlar kurulun onayını müteakip kamuoyuna
duyurulur. Özelleştirme programındaki kuruluşun özelleştirme işlemlerini
bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden yürütmesi
durumunda; ihale işlemleri, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili
organlarının kararı ile kuruluş ita amirinin başkanlığında oluşturulacak
komisyon tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. İhale
sonuçları kurul tarafından onaylanır.
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(Ek fıkra: 1/8/2003-4971/5 md.) Kuruluş ita amiri, genel müdür veya bu
iş için yetkisini devredeceği genel müdür yardımcısıdır.
Aynı Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devri
Madde 19 – Özelleştirme programına alınan kuruluşların taşınmazları ile
ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır;
A) Kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde,şirket sermayesinin tamamı için şirket taşınmazları ayni sermaye olarak konulabilir.Bu kuruluşların kuruluş sermayelerinde veya sermaye artırımlarında (iştirakler
hariç) konulacak olan ayni sermayenin değer tespiti İdarece yapılır. Ayni
sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri İdareye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 285, 299,
392 ve 404 üncü maddeleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesinin birinci fıkrasındki “hesap dönemi sonu” ibaresi” ile 5 numaralı
bendi ve Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun sermayenin
nakden konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.
B) Anayasanın 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak
kaydıyla; özelleştirme programına alınan ve % 50’den fazla kamu payı
bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan,Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile özel mevzuatı gereğince tescili mümkün olmayanlar hariç
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların bu kuruluşlara
devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri ayni hakların tesisine ilişkin olarak;
a) Anonim şirket statüsünde olan ve/veya anonim şirket haline dönüştürülen
kuruluşlardan sermayesinin tamamı ve/veya yarısından fazlası Devlete ait
olanların kullanımındakilerin mülkiyeti,bedelleri şirketin kuruluşunda
veya yapılacak sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulmak üzere,
ödeme yapılmaksızın ilgili kuruluşa devredilir. Bu suretle oluşan ayni sermaye karşılığı çıkarılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır.
b) Anonim şirkete dönüştürülmeyen kuruluşların kullanımındaki taşınmazların mülkiyeti, bedelsiz olarak bu kuruluşlara devredilir. Bu taşınmazlar,
İdare tarafından kuruluşun mal varlığının değerlendirilmesi sırasında aktif
değerler olarak değerlendirilir.
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c) (Mülga: 3/7/2005 - 5398/11 md.)
d) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlar
için; tapuda tescil tarihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk
eden ecrimisil bedelleri talep edilmez, tahsil edilenler iade edilmez.
e) Özelleştirme programına alınan ve sermayelerinde % 50’den fazla kamu
payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan Hazinenin mülkiyetinde ki
taşınmaz mallar ile - özel mevzuatı gereğince tescili mümkün olmayanlar
hariç - Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine,devredilebilir mülkiyetin gayri ayni haklar da tesis edilebilir.
C) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında taşınmazların devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve
kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli devri zorunlu olan taşınmaz
malların devrinde ve bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar,İdarenin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca çözümlenir. Bu madde
kapsamında devredilmesi gereken taşınmaz malların ifrazında 3194 sayılı
İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz.
D) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde
olanların sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları sonucu devir tarihine kadar bu kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin düzenlemeler ve bu
düzenlemelerin gerektirdiği işlemler İdarece yapılır. İdare tarafından, bu
bentte belirtilen taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin işlem sonuçlarının
bildirimi üzerine,başkaca bir işleme gerek olmaksızın tescil ve terkin işlemleri ilgili tapu dairesince yerine getirilir.Tescil işlemlerinin sonuçları tapu
sicil müdürlüğünce ilgili belediye ve valiliğe bildirilir.Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin işlemlerde 3194 sayılı İmar
Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz.
Kuruluşların Anonim Şirket Haline Dönüştürülmesi, Hak ve Yükümlülüklerinin Devri
Madde 20 – Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak;
A) (Değişik: 3/7/2005 - 5398/6 md.) Mevcut durumları itibarıyla anonim
şirket statüsünde olan kuruluşların ana sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmelerine, anonim şirket statüsünde bulunmayanlar233

dan gerekli görülenlerin ana sözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete
dönüştürülmelerine, sermayesinin tamamı İdareye ait olan anonim şirket
statüsündeki kuruluşların aktiflerinin, anonim şirket statüsünde olmayan
kuruluşların ise varlıklarının tamamının veya bir kısmının özelleştirme
programında bulunan ve sermayesinin tamamı İdareye ait başka bir anonim
şirkete veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak devrine, anonim şirket
statüsünde olanların aktiflerinin bir kısmının aynî sermaye şeklinde konularak yeni şirket/şirketler kurulması suretiyle bölünmelerine veya yeni bir
şirket halinde birleşmelerine veya tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmelerine İdarece karar verilir ve bunların ana sözleşmeleri İdare tarafından
onaylanır. Bu bentte belirtilen işlemler hakkında Türk Ticaret Kanununun
ilgili maddeleri uygulanmaz.
B) Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçları,özelleştirme programına alındıktan ve özelleştirildikten sonra da aynen
devam eder. Müessese, işletmeve işletme birimlerinin ayrı ayrı anonim şirkete dönüştürülmeleri halinde bağlı oldukları kuruluşların hak ve yükümlülüklerinden hangilerinin anonim şirkete dönüştüren bu kuruluşa intikal
edeceğine, İdare tarafından karar verilir.
C) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin
anonim şirkete dönüştürülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin
özelleştirme programında bulundukları süre içinde Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kuruluşuna
ilişkin şartlar aranmaz. (Ek Cümle:3/1/2002-4733/10 md.) Özelleştirme
programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim
şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
D) Özelleştirilmesine karar verilen kuruluşlarca ihraç edilen tahviller ile
Devlet kefaletini haiz iç ve dış borçlar üzerindeki Devlet garantisi devam
edebilir.Bunun şartları ile diğer hususları düzenlemeye Kurul yetkilidir.
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca mal ve hizmet satın almak üzere
yapılacak satın alma sözleşmelerinde öngörülen satın alma bedellerini garanti etmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yetkilidir.
Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları
saklıdır.
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İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi
Madde 21 – (Değişik birinci fıkra: 3/7/2005 - 5398/7 md.) Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç)
özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine
dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tâbi oldukları
iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak
şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir.
Ayrıca bunların mesleklerinde geliştirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya meslek edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılacak giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır. Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III.
derece), bu maddede belirtilen tutarın iki katı olarak iş kaybı tazminatı
ödenir. İş kaybı tazminatı ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere
ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak
çalışırken; bunların özelleştirmeye hazırlanmaları, özelleştirilmesi,
küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye
edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %
50›nin altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin
ise Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı
neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle
kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda
belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar.
(Değişik üçüncü fıkra: 3/7/2005 - 5398/7 md.) Özelleştirme Fonu
gelirlerinden, iş kaybı tazminatı ödenmesi veya diğer hizmetlerden
kaynaklanacak giderlerin karşılanması amacıyla ayrılacak tutarlar,
öncelikle iş kaybı tazminatı ödenmesinde kullanılır. İş kaybı tazminatlarının
ödenmesi ve diğer hizmetlerle ilgili giderlerin karşılanması amacıyla yurt
içinden ve/veya yurt dışından sağlanacak özel tahsisli kaynaklar, Kurul
tarafından belirlenecek sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait bir bankada
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına açılacak «Özelleştirmeye
Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı»na yatırılır. Türkiye
İş Kurumu Genel Müdürlüğü bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesi
ile görevli ve yetkilidir. Nakit durumunun yetersizliği sebebiyle ivedi ve
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zorunlu harcamaların yapılamaması halinde; İdare, Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan yapılacak
aktarmalara mahsuben «Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer
Hizmetler Hesabı»na aktarma yapmaya yetkilidir.
(Değişik birinci cümle: 3/7/2005 - 5398/7 md.) İş kaybı tazminatı, günlük
net asgari ücretin iki katıdır.Bu madde kapsamına girenlerden,hizmet
akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdi kesintisiz en az; 550
günden beri devam edenlere 90 gün, 1100 günden beri devam edenlere 120
gün, 1650 günden beri devam edenlere 180 gün, 2200 günden beri devam
edenlere 240 gün süre ile iş kaybı tazminatı verilir. Sözkonusu tazminat
ve diğer hizmetlerden yararlanmaya hak kazananların,bu tazminat ve
hizmetlerden yararlanabilmeleri için,hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten
itibaren 30 gün içinde Türkiye İş Kurumuna başvurmaları zorunludur.
Türkiye İş Kurumu hak sahiplerinin başvurularını müteakip,gerekli
incelemeyi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak iş kaybı tazminatına
hak kazanıldığını tespit etmesi halinde hizmet akdinin feshi tarihinden
geçerli olmak üzere,inceleme ve buna ilişkin işlemlerin sonuçlanmasından
itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazminatını aylık olarak ödemeye başlar.
(Mülga son cümle: 3/7/2005 - 5398/7 md.)
Bu maddede öngörülen şekilde hizmet akitleri sona erenlerden;hizmet
akitlerinin sona erme tarihi itibariyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun
hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme sürelerine göre yaşlılık aylığına hak kazananlar iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanamazlar. İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlananların,işe yerleştirilmeleri veya kendilerinin iş bulmaları halinde ödenmekte olan tazminata
ve diğer hizmetlere ilişkin hakları sona erer. İş kaybı tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar; İdare ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle belirlenir.
İş kaybı tazminatının fiilen ödendiği sürelere ait sosyal güvenlik kuruluşları
kesintileri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce ayrıca hak sahipleri
adına bu madde gereğinde açılacak hesaptan ilgili kurumlara ödenir.
Bu Kanunun 26 ncı maddesi gereğince yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu doğacak iş kaybı nedeni ile tazminata hak kazananlara ödenmesi gerekecek tazminat tutarları,bu maddede öngörülen esas ve usuller
çerçevesinde ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hesaplanır.Bu
suretle hesaplanan tazminat tutarları, 26 ncı madde gereğince özel bir he236

sapta toplanan gelirlerden karşılanmak üzere ilgili belediye veya il özel
idaresi tarafından hak sahiplerine ödenir.
Kuruluşlardaki Personelin Nakli
Madde 22– (Değişik: 3/7/2005 - 5398/8 md.)
Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş
veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu
kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin
sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması,
kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma
tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya
sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev
yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel
müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire
başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve
müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak
suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek
üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş
gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare
tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul
edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa
naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından
yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı
kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye,
kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya
işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki
herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek
kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler.
Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen
kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif
edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu
kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç)
mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama
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teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar
ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama
teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde
yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek
içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların
atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün
içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması
zorunludur. Naklen atanan personel hakkında geçici 9 uncu madde hükümleri dikkate alınır.
Kuruluşun satılması veya devredilmesi halinde bu kuruluşta çalışan nakle
tâbi personelin ataması yukarıdaki hükümlere göre yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından,
istihdam fazlası personel için yapılacak atama emri ise kuruluşu tarafından
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe
başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin
olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri
hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu
sorumludur. Kurum ve kuruluşlar atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına
bildirirler. Yeni kurumunda görevine başlayan personel istekleri halinde,
boş kadro bulunması ve ilgili mevzuata uygun olması şartıyla eski kadro
veya pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca atanabilirler. Askerlik görevlerini yapmakta olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip
eden aybaşından itibaren başlar. Bu madde gereğince diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozisyonlar,
boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılır.
Bu maddenin birinci fıkrasına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin, kuruluşun kamu tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihten, yeni kurumlarında göreve
başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye ilişkin
olarak eski kadro veya pozisyonlarına ait aylık, ücret, varsa ikramiye ve
ücrete bağlı diğer malî hakları ile yeni kurumlarında göreve başlayacakları
tarihe kadar geçecek süredeki sosyal hak ve yardımları (harcırah, sağlık
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giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) Özelleştirme Fonundan ödenir
ve bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla
olan ilgileri devam eder. Eski görev yerinden alınan aylık ve diğer malî
haklar için borç çıkarılmaz ve kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma
yapılmaz. Personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten
yeni görev yerlerine başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki aylık
ve ücretlerindeki artışlar, beşinci ve altıncı fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu personelden nakil sürecinde emekli olanlara T.C. Emekli
Sandığınca ödenen emekli ikramiyeleri, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları, ödenmesini takiben iki ay içerisinde faturası
karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir. Nakil hakkına sahip olarak iş kanunlarına tâbi çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları nedeniyle istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerden, kararın
kendilerine tebliği tarihinden başlayarak on gün içinde nakil hakkından
vazgeçtiğini beyan edenlerin iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve kıdem tazminatları Özelleştirme Fonundan karşılanır. Kuruluşun özelleştirme uygulaması sonucu nihai devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararın Resmi Gazetede yayımından itibaren on gün içinde
nakil hakkından vazgeçtiğini çalıştığı kuruluşa yazılı olarak bildiren nakil
hakkına sahip iş kanunlarına tâbi personelin de iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve kıdem tazminatları Özelleştirme Fonundan
karşılanır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere isimleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden; nakil süreci içerisinde
kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmeleri sona erenlerin kıdem tazminatları da Özelleştirme Fonundan ödenir. İş kanunlarına
tâbi olarak çalışmakta iken, bu madde gereğince diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına nakledilen personele kıdem tazminatı ödenmez ve bunların
önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas
hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.
Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen
sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel
Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak
bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla
mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme,
teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının
(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge,
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ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme
ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve
benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen
yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından
fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye
tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı
olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark
tazminatı ödenmesine son verilir.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin (bu
Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel
dâhil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına
ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge,
zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev
tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan
yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler dâhil)
dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına atandıkları tarihten önce, eski
kadroları için mevcut olan ve saklı haklar kapsamında bulunan gösterge,
puan, oran ve katsayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak
eski kadro için bu tarihten sonra ihdas edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak
ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değerlendirilmez. Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri,
aylık gösterge ve ek gösterge dışındaki ödemelerde, şahsa bağlı olarak
saklı tutulan hakların ödendiği eski kadronun derecelerinin yükseltilmesi
veya kademelerinin ilerletilmesi sonucunu doğurmaz. Bu personelin (bu
Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel
dâhil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına
ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge,
ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır);
nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen
aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil
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tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan
ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner
sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai
ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net
tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve
kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak
ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe
bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere
şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Sosyal Yardım Zammı
Madde 23 – (Mülga: 1/8/2003-4971/28 md.)
Emeklilik
Madde 24 – Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda 5434 sayılı
T.C. Emekli Sandığına tabi personelden; T.C. Emekli Sandığı Kanunu
hükümlerine göre, hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara
bu hakkı kazandıkları, çalıştıkları kuruluşun özelleştirme programına
alınmasından önce emeklilik hakkını kazananlara ise bu kuruluşun
özelleştirme programına alındığı tarihten itibaren iki ay içinde emekli
olmayı istemeleri halinde,emeklilik ikramiyeleri % 30 (Yüzde otuz)
fazlasıyla ödenir. Emeklilik ikramiyesine ilave olarak ödenecek % 30
(Yüzde otuz) tutarındaki miktar,ödemeyi müteakip T.C.Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan karşılanır.
Kadro İhdası
Madde 25 – Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan
personelden bu Kanunun 22 nci maddesine göre diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına atanacaklar için kullanılmak üzere aşağıdaki kadrolar ihdas
edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenmiştir.
Mahalli İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları
Madde 26 – Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar
ile pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının
özelleştirilmesine ilişkin işlemler bu Kanundaki esaslara göre,yetkili organlarınca belirlenir ve yürütülür.
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Bu şekilde sağlanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından
özel bir hesapta toplanır.Bu özel hesapta toplanan gelirler ilgili belediye
veya il özel idaresi tarafından öncelikle;özelleştirme uygulamaları sonucu
doğabilecek iş kaybı nedeniyle yapılacak tazminat ödemeleri ve gerektiğinde bu madde gereğince ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından
özelleştirilecek diğer kuruluşlarda yapılacak idari,mali ve hukuki düzenlemelerin gerektirdiği harcamalarda kullanılır.Bu madde gereğince elde edilecek özelleştirme gelirlerinden yukarıda belirtilen öncelikli harcamalar
düşüldükten sonra kalan miktar ilgili belediye ve il özel idaresi tarafından
bütçelerine gelir kaydedilir.
Belediye veya il özel idarelerinin yapacakları özelleştirme uygulamaları
çerçevesinde özel ihtisas gerektiren konulara ilişkin müşavirlik,araştırma,
pazarlama ve teknik hizmetler;ilgili belediye veya il özel idaresinin talebi
üzerine idarece sağlanabilir.
Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler
tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması,Bakanlar Kurulu’nun iznine tabidir.
Muafiyet
Madde 27 – a) Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme
uygulamalarına ilişkin işlemler (danışmanlık hizmet alımları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dâhil) Katma Değer vergisi hariç her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. İdarenin taraf olduğu dava ve takiplerde, İdare her türlü harçtan muaftır. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin
idari davalar, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür.
c) (Ek: 3/1/2002-4733/10 md.; Değişik: 1/8/2003-4971/9 md.)
Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardaki sermaye artışlarında ticaret siciline tescil işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu kayıt işlemlerinden vergi, resim, harç, katkı payı ve benzeri şekilde hiçbir ücret alınmaz.
Özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak Rekabet Kurulunca verilen
kararlar uyarınca, kuruluşun devrinden önce veya sonrasına ait bölünme
ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Çeşitli Hükümler
Madde 37 – Özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak;
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a) (Değişik: 27/4/1995 - 4105/2 md.) Bu Kanun hükümleri gereğince
özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hükümlerine tabi
olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri uygulanmaz. Ancak 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı
Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara
Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri ile
29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesi
hükmü saklıdır.Limanlar hakkında mülkiyetin devri suretiyle özelleştirme
yapılamaz (…)(Mülga son cümle: 16/6/2004-5189/12 md.)
b)(Değişik birinci cümle: 27/4/2004 – 5148/1 md.) Bu Kanun hükümleri
gereğince yapılacak uygulamalar ile ihale usullerine ilişkin esaslar İdarece
çıkarılacak yönetmeliklerle; alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin
esas ve usuller ise Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine İdarece
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikler Kurulca onaylanmasını mütakip Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 42 – 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin
(c) bendi, 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin
birinci ve dördüncü fıkraları ile 17 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 – (Ek: 3/4/1997 - 4232/5 md.)
İdarede görevli Proje Grup Başkanları, aylık, ek gösterge, zam ve
tazminatları ile statüleri bakımından İdarede görevli Daire Başkanları
hakkında uygulanan hükümlere tabidirler.
Ek Madde 2- (Ek: 1/8/2003-4971/10 md.)
Kamu kurum ve kuruluşları (özel kanunla kurulmuş kamu kurumu, kurul,
üst kurul ve kuruluşlar dahil) kendilerine özelleştirme ile ilgili intikal eden
işlemleri öncelikle ve ivedilikle inceler, karara bağlar ve sonuçlandırırlar.
Geçici Madde 3 – Kamu Bankalarının (T.C.Merkez Bankası, T.C.Ziraat
Bankası, T.Halk Bankası ve Eximbank hariç) özelleştirmeye hazırlık
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işlemleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde
tamamlanır.
Geçici Madde 4 – Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Palanlama
Kurulu ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış
olan kararlardan bu Kanun hükümlerine aykırı olmayanların kurul kararı
olarak uygulanmasına devam olunur.
Kamu İktisadi kuruluşlarından, temel kuruluş amaçlarına uygun olup, tekel niteliği bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanunlarla
ortadan kaldırılmış bulunan mal ve hizmet üretim faaliyetleri, bu Kanunun
15 inci maddesinden müstesnadır.
Geçici Madde 5 – Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar
idarede kurulan birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmesine devam edilir.
Geçici Madde 6 – Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve buna ilişkin belge
ve kayıtlar ile 3417 sayılı Kanun gereğince oluşturulan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ve bu hesapta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin belge ve kayıtlar. 1.1.1995 tarihi itibariyle Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. Bu devir ile ilgili durum tespiti
protokolü idare ile Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı arasında imzalanır.
Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ile Çalışanların Tasarruflarını Teşvik
Hesabının yönetimine, kullanılmasına ve bu hesapta toplanan paraların
nemalandırılmasına ilişkin işlemler, 31.12.1994 tarihine kadar idarece,
1.1.1995 tarihinden itibaren Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca yürütülür.
1.1.1995 tarihinde;
a) Kamu Ortaklığı Fonu mevcudunda bulunan Özelleştirme Gelir Hesabı ile temettü hesabındaki tutarlardan Yüksek Planlama Kurulu kararları
uyarınca evvelce Kamu Ortaklığı idaresinin yönetimindeki Kamu Ortaklığı Fonuna bırakılan kısmı Özelleştirme Fonuna,
b) Evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi adına açılmış bulunan Çalışanların
Tasarruflarını Teşvik Hesabı mevcudunda bulunan tutarlar, bu Kanun gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açılacak olan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına, Aktarılır.
İptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince açılmış
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bulunan Özelleştirme Fonuna, anılan Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre aktarılmış olan tutarlar bu Kanun gereğince oluşturulan
Özelleştirme Fonuna aktarılır.
Geçici Madde 7 – Bu Kanunla kurulan idarenin 1994 yılı harcamaları,
bu Kanundan önceki mevzuat gereği yetkili makamlarca onaylanmış olan
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanır.
29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuat Kamu Ortaklığı
Yüksek Kuruluna, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına,Kamu Ortaklığı
İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı Fonuna yapılmış olan atıflar,ilgisine ve hizmetin özelliğine göre bu Kanunla kurulan Özelleştirme Yüksek Kuruluna,Özelleştirme İdaresine, Özelleştirme İdaresi Başkanına,
Özelleştirme Fonuna, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına, Hazine ve
Dışticaret Müsteşarına ve Yüksek Planlama Kuruluna yapılmış sayılır.
Geçici Madde 8 – (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.)
Geçici Madde 9 – Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet
memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü
maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de
dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri
tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık,
derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli
personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark
olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır.
Geçici Madde 10 – Özelleştirme Programına alınan Kuruluşlarda bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına tabi çalışan
personel ile yine T.C. Emekli Sandığına tabi çalışan Sözleşmeli personelden
emeklilik hakkını kazanmış olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde
hükmünden yararlanırlar.
Geçici Madde 11 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte
bulunan mevzuat gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdares245

ine devredilmiş olan kuruluşlar devir tarihleri itibariyle özelleştirme programına alınmış sayılır. Bu kuruluşların özelleştirilmelerine ilişkin olarak
daha önce Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince yapılmış
olan işlemler geçerli olup, özelleştirme işlemlerine bundan böyle bu Kanun hükümlerine göre devam olunur. Ancak gerekli görülmesi halinde bu
kuruluşlardan hangilerinin özelleştirmeye hazırlık çalışmasına tabi tutulacağına, hangilerinin özelleştirme kapsamından çıkarılacağına, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde idarenin teklifi üzerine kurulca karar verilir.
Geçici Madde 12 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kamu
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak
evvelce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılan işlemlerle,
iptal edilen 531sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince ilgili kuruluşlarca yapılan personel nakil ve atama işlemleri ile 546
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi gereğince
yapılan intibak ve fark tazminatı ödenmesi işlemleri geçerlidir.
Geçici Madde 13 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlarda bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen statüde çalışan
personelden, anılan maddede belirtilen nedenlerle iş akitleri feshedilmiş
olanlar da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde
iş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde 21
inci maddede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinden yararlandırılır.
Geçici Madde 14 – Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini
ve Porselen Sanayi İşletmelerinde halen görev yapan 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi personel kadroları ile birlikte; sözleşmeli veya
sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personelden bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde memur statüsüne geçmek için yazılı
olarak başvuruda bulunanlardan T.B.M.M. Başkanlığınca uygun görülenler, bu Kanunun 25 inci maddesi ile ihdas edilen ve T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilen kadrolara atanırlar. Bunlar hakkında bu Kanunun 22
nci maddesinin tazminata ilişkin hükmü ile geçici 9 uncu maddesi hükmü
uygulanır. Memuriyete geçmek için başvuruda bulunamayanlar ile ataması
yapılmayan personel, pozisyonları ile birlikte Sümer Holding A.Ş. Genel
Müdürlüğünün diğer birimlerinde görevlendirilir.
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Geçici Madde 15 – (İptal: Ana.Mah.’nin 31/1/1997 tarih ve E. 1996/66,
K. 1997/7 sayılı Kararı ile.)
Geçici Madde 16 – (Ek: 3/4/1997 - 4232/5 md.)
Bu Kanunun geçici 3 üncü maddesinde belirtilen kamu bankalarının
özelleştirmeye hazırlık işlemlerine ilişkin olarak öngörülen iki yıllık süre
bitiminden itibaren iki yıl uzatılmıştır.
Geçici Madde 17- (Ek: 1/8/2003-4971/11 md.)
Özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye
edilen kurum ve kuruluşlardan emeklilik, malûllük ve ölüm nedeniyle
ayrılan ve kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca
aylık bağlananlara bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş
bulunan emeklilik ikramiyesi, makam, temsil ve görev tazminatları ile
ölüm yardımları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay
içinde, Hazine tarafından faturası karşılığında T.C. Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğüne ödenir. Ancak, özelleştirilen veya devrolunan kuruluşlarla
ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile devralan alıcılar arasında
yapılan sözleşme hükümleri saklıdır.
Geçici Madde 18- (Ek: 17/9/2004-5234/14 md.)
Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları
kuruluşun 1.1.1992 tarihinden itibaren özelleştirilmesi, kapatılması,
tasfiyesi veya diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği veya özelleştirilmiş
bulunan işletmelerde özelleştirme tarihinden itibaren işveren tarafından
altı ay içinde iş akitleri feshedildiği için 2004 yılında 14.7.1965 tarihli
ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi hükümleri gereği kamu kurum ve
kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilerin
bu kapsamdaki ücret ve diğer özlük hakları 31.12.2004 tarihine kadar
Özelleştirme Fonunun İş Kaybı Tazminatı ödeneğinden ilgili kuruluşlara
aktarılır. Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda istihdam edilenlerin ücret ve
diğer özlük hakları karşılığı aktarılacak tutarlar, Maliye Bakanlığı Merkez
Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.
Yapılacak ödemeler ise, genel ve katma bütçeli kurum bütçelerinin mevcut
ya da yeni açılacak tertiplerinden ödenir. Ödemeye ilişkin esas ve usuller
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.
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Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde % 50’den fazla kamu payı
satış yoluyla özelleştirilmiş şirketlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden
önce iflas kararı alınanlarda çalışan, kamuda çalıştıkları sürelere ilişkin
tazminatlarını alamayan ve bu konuda doğmuş alacaklarını iflas masalarına
kaydettirmiş bulunan işçilerden, bu kararın yayımı tarihinden itibaren altı
ay içinde gerekli belgelerle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına
başvuruda bulunanların kamuda geçen sürelere ilişkin olarak kuruluşun
özelleştirildiği tarihteki ücreti üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından tespit edilen kıdem tazminatı alacakları Özelleştirme
Fonundan ödenir. İşçiler adına iflas masasına alacak kaydedilen tutarın
Özelleştirme Fonunca yapılan ödemeye tekabül eden kısmı Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve tahsil edilir.
Geçici Madde 19 - (Ek: 3/7/2005 - 5398/29 md.)
Bu Kanunun 27 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan ve devam eden özelleştirme uygulamalarına ilişkin davalar görüldükleri mahkemelerce sonuçlandırılır.
Geçici Madde 20 - (Ek: 3/7/2005 - 5398/29 md.)
Bu Kanunun 21 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği
tarihte iş kaybı tazminatı almaya devam edenler hakkında 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikler dikkate alınmaz ve bunlar
hakkında önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 21 - (Ek: 3/7/2005 - 5398/29 md.)
Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı
tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş kanunlarına
tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri halinde nakil hakları saklıdır.
Geçici Madde 22 - (Ek: 3/7/2005 - 5398/29 md.)
Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet
Personel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında 22 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarına göre yapılan
fark tazminatı ve şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan hakların ödenmesinde, ilgililerin eski kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarih esas alınır.
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1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca
şahsa bağlı hakları 15.8.2003 tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklı tutulan personelin şahsa bağlı hakları 14.8.2006 tarihinde sona erer. 15.8.2003
tarihinden bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe
girdiği tarihler arasında nakle tâbi tutulan ve şahsa bağlı haktan yararlanan
personelin şahsa bağlı hakları ise atandıkları yeni kurumlarında göreve
başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle
saklı tutulur ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce nakle tâbi
tutulan personelin şahsa bağlı haklarının tespitinde ve fark tazminatının
ödenmesinde bu fıkra hükümleri hariç 22 nci maddenin bu Kanunla
değiştirilen hükümleri aynen uygulanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nakil işlemleri tamamlanmamış personel hakkında 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen
hükümleri aynen uygulanır.
Geçici Madde 23 - (Ek: 15/5/2008-5763/28 md.)
Bu Kanun kapsamında;
a) Özelleştirme Fonunun 2008 yılındaki nakit fazlasının 1.000.000.000
YTL’lik kısmı, Fon tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Kaydedilen bu tutarları, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek
kaydıyla münhasıran ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik
yatırımlarda kullanılmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenekler, 2008 yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.
b) 1/1/2009-31/12/2012 tarihleri arasındaki dönemde oluşacak Özelleştirme
Fonunun nakit fazlasının; 2009 yılı için 2.500.000.000 YTL’lik kısmı,
izleyen yıllarda ise bir önceki yıl genel bütçesinde gelir tahmini olarak yer
alan tutarın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla deflatörü oranında artırılarak bulunacak kısmı, ilgili yıl genel bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde bütçe gelir
tahmini olarak yer alır. İlgili yıl bütçeleri hazırlanırken Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla münhasıran
bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların
finansmanı için ilgili idare bütçelerine bu gelir tahmini karşılığı kadar
ödenek öngörülür. Yukarıda belirlenen tutarlar Özelleştirme Fonu tarafın249

dan Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve ilgili yıl
genel bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.
1/1/2008-31/12/2012 tarihleri arasındaki dönemde oluşacak Özelleştirme
Fonunun nakit fazlasının yukarıda belirlenen tutarları aşan kısmından
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına göre tespit edilecek tutar, Fon tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve ilgili yıl
genel bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlardan, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenecek kısmı ulaştırma
ve enerji yatırımlarında kullanılmak üzere, ilgili idare bütçelerine ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenekler, yılı yatırım programı
ile ilişkilendirilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile
Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.
Geçici Madde 24 - (Ek: 24/7/2008-5793/26 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) limanlarından elde edilen gelirlerden Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarında tutulan tutarlar, bu birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli
cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve
onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40’ını
ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu
bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı ve diğer ihtiyaçlarda kullanmak amacıyla TCDD’ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere
Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD’ye ait limanların
özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen
onbeş gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ulaştırma Bakanlığı
merkez ödemelerini yapan muhasebe birimi hesaplarına aktarılır. Aktarılan
bu tutarlar, aynı birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel
gelir kaydedilir. Kaydedilen bu tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı ile
bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40’ını ise demiryolu
yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı
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ve demiryolu araçlarının alımı amacıyla TCDD’ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan
kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye
Bakanı yetkilidir.
Sermaye ödenekleri yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.
Yürürlük
Madde 43 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 44 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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2. 5335 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİ
Kanun Numarası : 5335
Kabul Tarihi : 21/4/2005
Madde 33- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ),
işletiminde bulunan hava alanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre
verdiği terminalleri ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü
diğer tesisleri; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerini kullanarak ihale yoluyla özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı geçmemek üzere
devredebilir. İşin özelliğine göre belirtilen yöntemler birlikte veya ayrı ayrı
kullanılabilir. Bu konuda karar vermeye DHMİ Yönetim Kurulu yetkilidir.
Bu madde kapsamında yapılacak uygulamalarda; yönetim, sorumluluk ve
yetki üstlenebilecek işleticinin ve/veya kullanıcının temini, ihale ve devir
işlemlerinin aleniyet içinde yürütülmesi, işletmede süreklilik ile uluslararası norm ve standartların sağlanması ve işletim ve/veya kullanım süresi
boyunca işletmenin DHMİ tarafından denetlenmesi ilkeleri esas alınır.
İhalelerde değer tespiti işlemleri, DHMİ bünyesinde Mali İşler Daire
Başkanının başkanlığında; Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire
Başkanı, Hasılat Daire Başkanı, İnşaat Daire Başkanı ve ilgili liman/
meydan müdürü olmak üzere beş kişiden oluşan değer tespit komisyonu
tarafından 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (B) fıkrasının (c)
bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde aynı bentte yer alan metotlardan
en az birinin uygulanması suretiyle yapılır. DHMİ Yönetim Kurulunca,
Değer Tespit Komisyonunda yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak
kaydıyla aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. Değer Tespit Komisyonu
aynı maddenin (B) fıkrasının (b) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre
çalışır. Değer Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri Mali İşler Daire
Başkanlığınca yürütülür.
Kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi ile ilgili ihaleler, DHMİ bünyesinde Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanının başkanlığında; Mali İşler Daire Başkanı, Hasılat Daire Başkanı, İşletme Daire Başkanı, Malzeme Daire Başkanı ve Hukuk Müşaviri olmak üzere altı kişiden
oluşan ihale komisyonu tarafından yapılır. DHMİ Yönetim Kurulunca,
İhale Komisyonunda yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydıyla aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. İhale Komisyonu 4046 sayılı
Kanunun 18 inci maddesinin (C) fıkrasının (b) bendinde belirtilen usul ve
esaslara göre çalışır. İhale Komisyonunun sekretarya hizmetleri Araştırma
Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığınca yürütülür.
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İhale usulleri, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (C) fıkrasının
(c) bendinde yer alan esaslar dahilinde pazarlık usulü veya açık artırma
usulüdür. Bu ihale usullerinden hangisinin kullanılacağını belirlemeye
DHMİ Yönetim Kurulu yetkilidir. Belirlenen ihale usulü, ihale ilanında
belirtilir. İhale Komisyonu belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçevesinde
ihaleyi gerçekleştirir. İhale Komisyonunca alınan ihale kararı, DHMİ
Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik
kazanır. Kesinleşen ihale kararı kamuoyuna duyurulur.
Bu madde kapsamında yapılacak kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi yoluyla gerçekleştirilecek devir işleminden sonra devredilen birimlerde çalışan DHMİ personeli, kadrolarına veya pozisyonlarına uygun
olarak DHMİ’nin diğer birimlerinde görevlendirilirler.
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3. GÜMRÜK KANUNUNUN 218/A MADDESİ
Kanun Numarası : 4458
Kabul Tarihi

: 27/10/1999

Madde 218/A – (Ek: 28/3/2013-6455/8 md.)
1. Bakanlık, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
uyarınca yaptırarak işletme hakkını verdiği gümrük kapıları ve/veya lojistik merkezlerini, işletme süresi bittikten sonra 30 yılı geçmemek üzere,
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen kiralama ve/veya işletme hakkının
verilmesi yöntemleri ile 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına
ilişkin ikincil mevzuattaki görevlendirme usullerini kıyas yoluyla uygulayarak devredebilir. Devirlerin yöntemini, değer tespit komisyonu ve
görevlendirme komisyonu üyelerini, bu komisyonların çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemeye Bakan yetkilidir.
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VII.

İMTİYAZ MODELİNE İLİŞKİN MEVZUAT

1. MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK
İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi : 10 Haziran 1910 (1326)
Yayımlandığı Takvimi Vakayi : Tarih : 24 Haziran 1326 Sayı: 576
Madde 1– Evvela her ne suretle olursa olsun devletçe halen ve atiyen
taahhüdatı maliyeyi tazammun ve emval ve emlaki umumiyenin sarf ve
tahsisini istilzam etmiyen, saniyen bütçeye dahil bir hizmeti umumiyeye
taalluk eylemiyen, salisen işbu kanunda tasrih olunan muafiyettan gayri muafiyatı muhtevi bulunmayan rabian kavanini mer’iye ahkamının tadil ve tağyirini müstelzim olmıyan hamisen vilayet devairi belediyesinin
teşkilatına dair vazedilecek kavanin ile itasi hükümeti mahalliyenin dairei
selahiyetlerinde bulunmıyacak olan menafii umumiyeye müteallik imalat
imtiyazatı doğrudan doğruya kuvvei icraiye tarafından verilecektir.
Madde 2 – Bilcümle imtiyazat için muktazi olup iştirası lazımgelen veya
sureti muvakkatede işgal ve terki icabeden arazi ve emlak hakkında kavaidi atiye cari olacaktır. İmtiyazı ita olunacak imalat ve müteferriatının
tesisine muktazi olup ashabı uhdesinde bulunan emlak ve arazinin iştirası hususunda sahibi imtiyazla ashabı beyninde itilaf hasıl olamadığı takdirde mezkür emlak ve arazi istimlak kanununa tevfikan iştira olunacak
ve bedeli iştirasiyle masarifi sahibi imtiyaz tarafından tesviye olunacaktır.
İmtiyaz müddeti zarfında sahibi imtiyazın teklifi ve mercii olan Nezaretin tensibi üzerine muvakkaten işgali lazımgelen arazi ve taş ocakları ve
balast mahalleri ashabına İstimlak Kanununda tayini kıymet için mevzu
usule tevfikan takdir olunacak tazminat sahibi imtiyaz tarafından tesviye edildikten sonra hükümeti mahalliye marifetiyle sahibi imtiyaza teslim
edilecektir.
İmalat ve müteferriatının tesis ve inşasına muktazi olan arazii emriyei
haliye hitamı müddeti imtiyaza kadar sahibi imtiyaza meccanen terkolu
nabileceği gibi esnayı ameliyatta arazii mezkureden muvakkaten işgali
icabeden yerlerle derunlarında bulunan taş ocakları ve balast mahalleri
de hükümetçe lüzum görüldüğü halde ashabı imtiyaza meccanen tahsis
edilebilecektir.
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Madde 3 – (Mülga: 25/6/1932 - 2025)
Madde 4 – İmtiyaz müddetinin inkızasında işletme umuruna mahsus
olan edevat ile eşyayı menkule ve levazımatı iştira olunabileceği
mukavelenamenin hini tanziminde hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde
tasrih olunabilecektir. İmtiyazat mukavelenamelerindeki müddeti muayene
mürurunda hükümetin iştirak hakkı muhafaza olunacaktır. Edevat ve eşya
ve levazımatı mezkurenin bedeli iştirası ehlihibre marifetiyle ve defatiri
hesabiyenin tetkiki ile veya hükümetçe tensip olunacak diğer bir suretle
takdir ve tayin edilecektir.
Madde 5 – İmtiyaz şartnamesinde mevcut olmadığı halde imtiyazın azami olarak son on beş senesi zarfında Nezareti aidesinin ruhsatiyle müceddeden ve ilâveten vücude getirtilecek ve müddeti imtiyazın inkızasında
mevcut bulunacak olan imalat için sahibi imtiyaz tarafından ihbar olunup
alelusul ispat olunan masrafa muadil bir meblağ imalatı mezkureden her
birinin ikmalinden itibaren beher sene için bedelinden 1/15 tenzil edildikten sonra tazminat olarak tarafı hükümetten sahibi imtiyaza tediye olunacağı mukavelenamenin hini tanziminde hükümetçe lüzum görülürse
tasrih olunabilecektir.
Madde 6 – (Mülga: 25/6/1932 - 2025)
Madde 7 – İmtiyazat mukavele ve şartnamelerinde muayyen olan
müddetler zarfında behemehal kavanin ve nizamatı Osmaniyeye tabi
Osmanlı anonim şirketlerine devrolunacaktır.
Madde 8 – İmtiyaz işlerinde memurini fenniye ve idariye ile ustalar ve
işbaşılarından ne miktarının ve hangilerinin ecanipten olacakları tayin ve
tahdit edilecektir.
Madde 9 – Meclisi meb’usan ve ayana arzolunacak imtiyazat kanunları
merbutları olan mukavelat ve evrakı müteferria ile bittetkik umumiyeti
hakkında verilecek bir karar ile kabul veya red veya eshabı mucibe serdiyle berayı tadil iade olunur.
Madde 10 – Vilayet ve devairi belediyenin teşkilatına dair yapılacak kanunlar ile itası hükümatı mahalliyenin selahiyetleri dairesinde bulunacak
olan imtiyazlar hakkında kavanini mezkurenin neşrine kadar hükümeti
merkeziyece bersabık ifayı muamele edilecektir.
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Madde 11 – Kuvvei icraiye imtiyazatın itası için mabihüttatbik olacak
usul ve muamelatı mütekaddimeyi bir nizamı mahsus ile tayine mezundur.
Madde 12 – İşbu kanunun hükmü kavanini mahsusaya tabi bulunan
maadini asliye ve sathiye ve taş ocakları hakkında mer›i ve cari olmıyacağı
gibi umuru ticariye ve ziraiye ve sınaiye ve sarrafiyeye ait imtiyazlara da
şamil olmıyacaktır.
Madde 13 – İşbu kanunun icrasına heyeti vükela memurdur.

257

2. MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK
İMTİYAZAT HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN
1326 TARİHLİ KANUNA BAZI MADDELER
TEZYİLİNE VE BU KANUNUN BAZI
MADDELERİNİN İLGASINA DAİR KANUN
Kanun Numarası : 2025
Kabul Tarihi : 25/6/1932
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1932 Sayı : 2139
Madde 1 – Muvazenei Umumiyeye ve mülhak bütçelere dahil ve mukavelenin akti tarihinde mevcut veya atiyen ihdas edilecek olan her hangi bir
vergi veya resim muafiyetini tazammun ve atiyen bütçelerden tediyatı istilzam ederek verilmesine Hükümetçe lüzum görülen imtiyaz mukaveleleri Büyük Millet Meclisinin tasdikına arzolunur.
Madde 2 – (Değişik:10/6/1933-2288/1 md.)
Birinci maddede zikrolunan imtiyaz mukavelelerinde, umumi muvazene
veya mülhak bütçelere dahil hiç bir vergi ve resim, Devlet daireleri tarafından deruhde edilmez.
Madde 3 – Menafii umumiyeye mütaallik imtiyazat hakkındaki 10 Haziran 1326 tarihli kanunun 3 üncü ve altıncı maddeleri mülgadır.
Madde 4 – Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 5 – Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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3. İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZİYLE TESİSATININ
SATIN ALINMASINA DAİR MUKAVELENİN
TASDİKİ VE BU MÜESSESENİN İŞLETİLMESİ
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4483
Kabul Tarihi : 19/7/1943
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/7/1943 Sayı : 5464
Madde 1 – İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyaz
ve tesisatının satın alınmasına dair 24/6/1943 tarihinde Nafıa Vekili ile
salahiyetli Şİrket murahhası arasında imza ve teati edilmiş olan bağlı
mukavelename tasdik edilmiştir.
Madde 2 – Satın alma mukavelenamesi damga resimlerinden muaftır. Bu
mukavelenamede Hükümete ait olduğu gösterilen bütün vergilerle resim
ve harçlar ve bu vergilerin munzam kesirleri mukavelenamenin 14 üncü
maddesi mucibince tasdikının tamamlanması şartiyla aranmaz.
Madde 3 – Satın alma mukavelenamesi ve merbutları mucibince
Hükümetçe Şirkete ödenmesi kabul edilen paralar işletmeyi elinde bulunduran muvakkat idare veya belediyece vadelerinden 10 gün evvel Maliye
Vekaleti namına Merkez Bankasına tediye edilir.
Muvakkat idare veya belediyenin satın alma bedelini ödemek maksadıyle
belediyeler Bankasından veya diğer banka ve müesseselerden yapacağı istikraza Maliye Vekaleti kefalete mezundur.
Madde 4 – Satın alınan tesisat ve emvalin işletilmesi için 1944 takvim yılı
sonuna kadar faaliyette bulunmak üzere hükmi şahsiyeti haiz ve hukuki
hükümlerine tabi Nafıa Vekilliğine bağlı muvakkat bir idare kurulmuştur.
Muvakkat işletmenin; idaresinde, hesap usullerinde, memur ve müstahdem ücretlerinde, mubayaalarında ve sair bütün muamelelerinde Şirket
zamanında cari usul ve esasların tatbikına devam olunur.
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Muvakkat idare; 1944 takvim yılı sonuna kadar imtiyaz mukavelenamesindeki haklardan istifade eder.
Muvakkat idareye ait hesaplar her takvim yılı sonunda Divanı Muhasebatça tatbik edilir.
Bu idarenin malları Devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı ika olunacak
zararlar için ceza tatbikatı bakımından Devlet mallarına karşı işlenen
suçlara ait hükümler tatbik olunur.
Madde 5 – Muvakkat idare uhdesinde bulundurduğu bütün tesisatı, emval ve saireyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 1/1/1945 tarihinde İzmir
Belediyesine devreder. Ancak Hükümet lüzum gördüğü takdirde devir bu
tarihten evvel de yapılabilir.
İzmir Belediyesi bu hizmete ait işleri, bu kabil müesseseler için umumi
bir işletme kanunu çıkıncaya kadar mülhak bütçeli bir müessese halinde
idare eder. Şu kadar ki bu müessesenin abonelerle olan münasebetlerine,
hizmetlerin ifasına, tarifelerin tesbitine, tesislerin tevsi ve tadil ve temdidine
ve işletme ile ilgili sair hususlara dair olup Şirketçe tatbik edilmiş olan
usul ve esaslar Nafıa Vekilliğince tadil ve yenilerinin vazına kadar mer›i
ve muteberdir.
Geçici Madde 1 – Bu kanunun neşri tarihinde İzmir Tramvay ve Elektrik
Türk Anonim Şirketinde müstahdem olanlardan muvakkat idareye nakledilenlerin 5 inci madde mucibince kurulacak işletme müessesesine tayinlerinde müktesep hak dereceleri 3659 sayılı kanunun muvakkat birinci
maddesi hükümlerine göre tesbit edilir.
Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin almakta oldukları aylıklar, girdikleri derece aylığından fazla ise diğer daire ve müesseselerde müktesep
hak teşkil etmemek şartiyle ve terfi suretiyle telafi edilinceye kadar bu
fazlalığın ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 2 – Evvelce şirket tarafından muafen geçirilmiş olan malzemeden tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanılmış olanların
dahi gümrük resminden muaflığı kabul edilmiştir.
Geçici Madde 3 – Şirket tarafından vergi ve resimlerden muaf olarak
şimdiye kadar hariçten ithal edilmiş olan bütün mallar için ithal sırasında
alınan vergi ve resimler bu devir münasebetiyle aranmaz.
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Madde 6 – Bu kanun neşri tarihinden mer’idir.
Madde 7 – Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe, Dahiliye, Maliye, Nafıa
ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur.
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4. KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ
ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA
BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI
GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN
Kanun Numarası : 4501
Kabul Tarihi : 21/01/2000
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22.1.2000 Sayı: 23941
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme yapılırken
uyulması gereken ilke ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanunda geçen;
a) Tahkim yolu: Tarafların doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlığı
aralarındaki anlaşmaya göre hakem veya hakem kuruluna götürdükleri,
usulü taraflarca belirlenebilecek özel bir yargılama faaliyetini,
b) Milletlerarası tahkim anlaşması: Yabancılık unsuru taşıyan kamu
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan
uyuşmazlıkların tamamının veya bir kısmının milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi için yapılan anlaşmayı,
c) Yabancılık unsuru:Sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine
göre yabancı menşeli olması veya sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt
dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden birini,
d) Sözleşme: Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,
ifade eder.
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Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim
yoluyla çözümü
Madde 3 – Yabancılık unsuru taşıyan sözleşmelerde bunlardan doğan
uyuşmazlıkların;
a) Türkiye’de toplanarak Türk hukukuna ya da yabancı hukuka göre karar
verecek hakem veya hakem kurulunda,
b) Yabancı bir ülkede toplanarak Türk hukukuna ya da yabancı hukuka
göre karar verecek hakem ve hakem kurulunda,
c) Kendi tahkim usulü bulunan milletlerarası tahkim kuruluşunda,
Çözülmesi kabul edilebilir.
Tahkim yoluna ilişkin ilkeler
Madde 4 – Tahkim yolunun öngörülmesi halinde tahkim anlaşması, sözleşmeye konulan tahkim şartı veya ayrı bir tahkim sözleşmesi şeklinde
yapılabilir. Tahkim sözleşmesi, sözleşmenin yürürlüğe konulmasındaki
usulü tabi olur.
Tahkim şartı veya tahkim sözleşmesinde; tahkim yoluyla çözülecek
uyuşmazlıklar, uygulanması istenilen tahkim kuralları, tahkim yeri, hakem
ya da hakem kurulunun seçimi ve sayısı, nitelikleri, hakem kurulunun
yetkisi hakem kurulunun yargılama usulü, yargılamada kullanılacak dil,
uluşmazlığın esasına uygulanacak maddi hukukun seçimi, tarafların delil
ikamesi, bilirkişilerinseçimi, uyuşmazlığın diğer tarafa ne şekilde bildirileceği, bildirim süresi, tahkim süresi, hakem kurulunun delil toplama yetkisi ve usulü, hakem ücreti, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve benzeri
konular ayrıntılı biçimde düzenlenir.
Hakem kararlarının tanınması, tenfizi ve temyizi
Madde 5 – (Mülga: 21/6/2001-4686/17 md.)
Hüküm bulunmayan haller
Madde 6 – Bu Kanunda ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası
anlaşmalarda hüküm bulunmayan hallerde, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı
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Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun tahkim ile
ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 7 – (8/6/1994 tarih ve 3996 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)
Geçici madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine göre başlatılmış
projeler ve işler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.
Ancak, kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilenler hariç, birinci fıkrada
belirtilen proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına, görevli şirketin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde başvuru ve
ilgili idarenin müracaatı üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.
Yürürlük
Madde 8 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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5. TELGRAF VE TELEFON KANUNU
Kanun Numarası : 406
Kabul Tarihi : 4/2/1924
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 21/2/1924 Sayı : 59
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 5 Sayfa : 273
FASIL : 1
Temel İlkeler, Esaslar ve Tanımlar
Madde 1 – (Değişik:10/6/1994-4000/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Posta ve telgraf tesis
ve işletilmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel
Müdürlüğünce (PTT), telekomünikasyon hizmetleri ise yetkilendirilen
işletmeciler tarafından yürütülür. Posta ve telgraf hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar PTT Yönetim Kurulunca belirlenir.
(Ek fıkra: 27/1/2000-4502/1 md.)Türk Telekom, bu Kanun çerçevesinde
her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon
altyapısı işletmeye yetkilidir.
Ek fıkra: 27/1/2000-4502/1 md.; Değişik : 12/5/2001 - 4673/1 md.) Türk
Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir.
(Mülga cümleler: 5/11/2008-5809/66 md.)
Ek Madde 36 - (Ek: 3/7/2005 - 5398/15 md.)
Kurum ile GSM işletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmelerine
istinaden Hazine payı ve Kurum masraflarına katkı payı olarak yapılacak
ödemelerde aşağıdaki hususlar esas alınır.
İşletmeciler; süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk
ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî
yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk
tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının % 15 ini ilgili olduğu
ayı izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Hazine payı olarak öderler.
Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal
ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değer265

leri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından “60. Brüt Satışlar” hesabına
kaydedilen tutarlardır.
Ek Madde 37 - (Ek: 24/7/2008-5793/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 23/7/2010-6009/51 md.) Kurum tarafından sayısı
sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme
hizmeti sunmak üzere;
a) Yetkilendirilen işletmeciler aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini,
b) (Değişik: 13/2/2011-6111/192 md.) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler, bu yetkilendirme kapsamında doğan aylık
brüt satışlarının yüzde 15’ini,
Hazine payı olarak öderler.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/51 md.) Hazine payının hesabında süresinde
ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirilen gecikme faizi
ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ile raporlama
amacıyla muhasebeleştirilen tahakkuk tutarları dikkate alınmaz.
Aylık dönemler itibarıyla hesaplanan paylar, ilgili olduğu ayı izleyen ayın
yirminci günü akşamına kadar Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen Hazine payları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil
edilir. Süresinde ödenmeyen paylara, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme
zammı uygulanır.
Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal
ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından “60. Brüt Satışlar” hesabına
kaydedilen tutarlardır.
Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden
açıklama isteme ve her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip
olduğu gibi, lisans ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
konularında istemde bulunabilir. Hazine Müsteşarlığı, söz konusu işletmeciler ile bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil
her türlü inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir.
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Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil
elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan diğer işletmecilerin; Hazine payını, yetkilendirme tarihinden itibaren her bir yıllık
süre içinde üç defa süresinde ödememesi halinde, yapılmayan üçüncü
ödemenin vadesinin bitimini müteakip Hazine Müsteşarlığının bildirimi
üzerine, yetkilendirmesi bir ay içinde iptal edilir.
406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf
ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları
itibariyle Türk Telekomünikas-yon Anonim Şirketi veya Türkiye Cuhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne (P.İ.) yapılmış sayılır.
Madde 35 – İşbu Kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.
Madde 36 – İşbu Kanunun icrasına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.
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VIII. KÖİ’YE İLİŞKİN BORÇ ÜSTLENİMİ VE
MALİ HUSUSLARDAKİ MEVZUAT
1. KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN
DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası		

: 4749

Kabul Tarihi			

: 28/3/2002

Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 9/4/2002 Sayı : 24721
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hazine Garantileri ve Borç Üstlenimi (1)
Hazine garantileri ve garantisiz borçlar için izin alınması
Madde 8 - Hazine garantileri sağlanmasına ve sağlanan Hazine garantilerinin şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin her türlü hazırlık, temas ve
müzakereler Müsteşarlık tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.
Hazine garantilerine ilişkin anlaşmalar ve bunların şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin anlaşmalar aksine bir hüküm bulunmadığı sürece
imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer.
(Değişik birinci cümle: 3/4/2013-6456/3 md.) Hazine garantileri ile lehine
garanti sağlanan taraftan verilecek her garanti için bir defaya mahsus olmak kaydıyla garanti edilen tutarın yüzde birine kadar garanti ücreti alınır.
(Ek cümle: 16/7/2008-5787/5 md.) Bu oranı beş katına kadar artırmaya
Bakan yetkilidir.
(Değişik dördüncü fıkra: 3/4/2013-6456/3 md.) Hazine garantilerinin
verilmesine ilişkin olarak garanti ücretinin belirlenmesi, garantinin değerlendirilmesi, bütçeleştirilmesi, riskin sınırlandırılması ve paylaşımı ile garantiye ilişkin bilgilerin kamuoyuna açıklanması ve garanti edilen tutarın
tespit edilmesi de dâhil olmak üzere bu hususlara ilişkin usul ve esaslar
Müsteşarlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
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İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendilerine ait
tüzel kişilerin ve/veya kendilerine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel
kişiliğini haiz kuruluşlar ile kendilerinin ve/veya kendilerine ait tüzel
kişilerle kendilerine bağlı tüzel kişiliği haiz kuruluşların sermayesinin
yarıdan fazlasına sahip olduğu özel idare şirketleri ile belediye iktisadi
kuruluşlarının dış finansman kaynağından Hazine garantisi altında
sağladıkları dış finansman imkânlarına ilişkin her türlü yükümlülüklerden
ve bu yükümlülüklerin aksatılması neticesinde doğmuş olan ve doğabilecek
Hazine alacaklarının geri ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Bu
kapsamda akdedilen dış kredi anlaşmalarından ortaya çıkan her türlü geri
ödeme yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar borçlu kuruluş, borcun geri
ödenmesi süresince meydana gelebilecek her türlü idari değişikliklere
ve yeni görevlendirmelere bağlı olmaksızın, borcun geri ödenmesinden
sorumludur.

––––––––––––––––
(1) Bu bölüm başlığı “Hazine Garantileri” iken, 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Kredi borçlusu kuruluşlar, Hazine garantisi altında sağlanan dış kredilere
ilişkin geri ödemeler için gereken tutarı yılı bütçelerinde (…) öncelikli
olarak ayırmakla mükelleftirler.
Dış borçların ödenmesinde aksamaya sebebiyet verdiği tespit edilenlere
bu aksamadan doğan zarar ölçüsünde rücû olunur.
Hazine, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarının yurt içi piyasalardan
yapacağı borçlanmalarda garanti veya kefalet veremez.
Bu Kanunun 1 inci ve 2 nci Maddeleri çerçevesinde belirlenen esaslara
uygun olarak Hazine garantileri kısmen veya tamamen verilebilir.
(Değişik onuncu fıkra: 16/7/2008-5787/5 md.) Kamu mevduat bankaları
ile özel yatırım ve kalkınma bankaları hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlarca sağlanacak her türlü dış imkân ile diğer kurum ve
kuruluşlar lehine verilecek garantiler Müsteşarlığın iznine tabidir. Kamu
yatırım ve kalkınma bankaları tarafından sağlanacak bir yıl ve daha kısa
vadeli dış imkân bu izne tabi değildir. Bu iznin verilmesi Hazine garantisi
sağlandığı anlamına gelmez. İzin verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Borç üstlenimi
MADDE 8/A- (Ek: 21/2/2013-6428/13 md.)
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler
tarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan ve
tutarı asgari bir milyar Türk Lirası olması öngörülen yatırım ve hizmetlere
ilişkin uygulama sözleşmeleri ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yap-kirala-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan ve tutarı
asgari beş yüz milyon Türk Lirası olması öngörülen yatırım ve hizmetlere
ilişkin uygulama sözleşmelerinde, sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasının öngörülmesi hâlinde,
söz konusu yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansmanın
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ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali yükümlülüklerin Müsteşarlık tarafından üstlenilmesine karar vermeye, üstlenime konu mali yükümlülüklerin kapsam,
unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit edilmesine ilişkin usul
ve esasları düzenlemeye, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için
Bakanın teklifi, özel bütçeli kamu idareleri için ilgili Bakanın talebi ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Borç üstlenim anlaşmaları
anlaşmada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmadıysa imzalandıkları tarih
itibarıyla yürürlüğe girer. Bu madde hükümlerine göre üstlenim öngörülen
yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmesi taslağında yer alan ve
üstlenimi doğrudan ilgilendiren hükümler hakkında ihale şartnamesi yayımlanmadan ve ihale sonrasında sözleşme imzalanmadan önce Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Borç üstlenim taahhüdü kısmen veya tamamen
verilebilir. Bu madde kapsamında mali yıl içinde taahhüt edilecek borç
üstleniminin limiti, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenir. Söz
konusu limiti bir katına kadar artırmaya Bakanın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri ile Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilen borç üstlenimi tutarları, proje yürütücüsü idarenin genel bütçeli
olması hâlinde bağlı bulunduğu Bakanlığın, özel bütçeli olması hâlinde
ise kendi bütçesine sermaye gideri olarak kaydedilir. Söz konusu giderin
kaydı için gerekli olan ödenek ilgili idarenin mevcut sermaye giderleri
ödeneği ile karşılanmaksızın doğrudan Maliye Bakanlığı bütçesinde yer
alan yedek ödenek tertibinden karşılanır. Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilen borç üstlenimi tutarları devlet dış borcu olarak kaydedilir ancak 5
inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen limite dâhil edilmez. Kendisine
dış borcun tahsisi yapılabilen idareler dışında kalan idarelerin yürüttüğü
projelerden kaynaklanan borç üstlenimlerinde ilgili idare Müsteşarlığa
üstlenilen tutarda borçlandırılır ve bu kapsamdaki Hazine alacaklarının
vadesinde ödenmemesi durumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Müsteşarlık borç üstlenimi kapsamında taraflardan her türlü bilgi ve belgeyi
istemeye yetkilidir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihale
ilanına çıkılmış olan projeler açısından uygulama sözleşmeleri taslağına
ilişkin ihale öncesi Müsteşarlık görüşü, kısmi üstlenim taahhüdü ve borç
üstlenim limiti hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir.
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2. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK BORÇ ÜSTLENİMİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi

: 6/3/2014 No : 2014/6217

Dayandığı Kanunun Tarihi 		

: 28/3/2002 No : 4749

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

: 19/4/2014 No : 28977

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yap-işlet-devret modeli ile
gerçekleştirilmesi planlanan ve yatırım tutarı asgari bir milyar Türk Lirası
olması öngörülen yatırım ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile 21/2/2013
tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli
ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre
yap-kirala-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan ve yatırım tutarı
asgari beşyüz milyon Türk Lirası olması öngörülen yatırım ve hizmetlere
ilişkin sözleşmelerde, sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin
ilgili idareler tarafından devralınması hükmünün bulunması halinde, söz
konusu yatırım ve hizmetler için sağlanan ana kredinin ve varsa ana kredinin teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak
üzere mali yükümlülüklerin Hazine Müsteşarlığı tarafından kısmen veya
tamamen üstlenilmesi, ödenmesi ve borç üstleniminden kaynaklanan Hazine alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8/A
maddesi ve 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Ana kredi: 1 inci maddede tanımlanan yatırım ve hizmetlerin finansmanı için şirket tarafından yurtdışından sağlanan ve ilgili sözleşme uyarınca
şirketin taahhüt ettiği özkaynağı içermeyen finansmanı,
b) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
c) Borç üstlenim anlaşması: Müsteşarlık, şirket ve proje kapsamında sağlanan ana kredinin ilgili tarafları arasında imzalanan ve borç üstlenimini
düzenleyen anlaşmayı,
ç) Borç üstlenim protokolü: Müsteşarlık ve idare arasında imzalanan ve
borç üstleniminden doğan Hazine alacaklarını düzenleyen protokolü,
d) Borç üstlenim taahhüdü: Borç üstlenim anlaşması ile Müsteşarlık tarafından verilen taahhüdü,
e) Borç üstlenim taahhüt limiti: İlgili yıl merkezi yönetim bütçe kanunu
ile belirlenen ve Müsteşarlık tarafından verilebilecek yıllık borç üstlenim
taahhüt limitini,
f) Borç üstlenimi: Sözleşmede, sözleşmenin süresinden önce feshedilerek
tesisin idare tarafından devralınmasının öngörülmesi halinde şirket tarafından sağlanan ana kredinin ve varsa ana kredinin teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali yükümlülüklerin
borç üstlenim anlaşmasında öngörülen vade ve usule göre Müsteşarlık tarafından üstlenilmesini ve ödenmesini,
g) Fesih hali bildirimi: İdare, şirket veya kreditör tarafından sözleşmenin
taraflarına yazılı olarak gönderilen ve sözleşmede öngörülen bir fesih halinin oluştuğunu belirten bildirimi,
ğ) Fesih halleri: Sözleşmede ve sözleşmeye istinaden idare ile ilgili taraflar
arasında imzalanan diğer anlaşmalarda öngörülen ve sözleşmenin feshine
neden olabilecek halleri,
h) Finansman maliyeti: Türev maliyeti limitini aşmamak kaydıyla türev
ürünlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, borç üstlenim anlaşmasında tanımlanan ve Müsteşarlık tarafından üstlenilecek mali yükümlülükleri,
ı) İdare: Proje yürütücüsü genel bütçe kapsamındaki kamu idaresini veya
özel bütçeli idareyi,
i) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
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j) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
k) Nihai üstlenim tutarı: Sözleşmenin feshini müteakip borç üstlenim anlaşması hükümlerine göre Müsteşarlık tarafından üstlenilecek olan toplam
tutarı,
l) Proje: Kanunun 8/A maddesinde belirtilen yatırım ve hizmetleri,
m) Sözleşme: Projeyi gerçekleştirmek üzere idare ile şirket arasında ilgili
mevzuat uyarınca imzalanan uygulama sözleşmesini,
n) Şirket: Projeyi gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat uyarınca görevlendirilen şirketi,
o) Türev maliyeti: Sözleşmenin süresinden önce feshi halinde türev ürün
anlaşmalarının sonlandırılması sonucunda ortaya çıkan mali yükümlülükleri,
ö) Türev maliyeti limiti: Türev maliyetlerinin Müsteşarlık borç üstlenimine
konu edilebilecek üst limitini,
p) Türev ürün: Ana kredinin sağlanması amacıyla şirket tarafından kur ve/
veya faiz riskine karşı satın alınan ve borç üstlenim anlaşmasında belirlenen türev maliyeti limiti çerçevesinde borç üstlenimine konu finansal
ürünü,
r) Üstlenim tarihi: Sözleşmenin hukuken feshedildiği tarihi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Borç Üstlenim Taahhüdü Verilmesi
Uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 4- (1) İdareler tarafından gerçekleştirilen ve asgari yatırım tutarı
bir milyar Türk Lirası olan yap-işlet-devret projeleri ile Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve asgari yatırım
tutarı beşyüz milyon Türk Lirası olan yap-kirala-devret projelerinde borç
üstlenim taahhüdü verilebilir. Yatırım tutarının tespitinde, projeye ilişkin
Yüksek Planlama Kurulu kararına esas teşkil eden fizibilite raporunda belirtilen yatırım tutarı; Yüksek Planlama Kurulu kararının alınmadığı hallerde ihale şartnamesine esas teşkil edecek olan fizibilite raporunda belirtilen
yatırım tutarı esas alınır. Yatırım tutarının yabancı para birimi cinsinden
olması halinde ilgili yıl yatırım programında yer alan ortalama program
kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilmiş karşılığı dikkate alınır.
(2) Borç üstlenim taahhüdü, ana kredi tutarının;
a) Sözleşmenin şirket kusuru nedeniyle feshi halinde %85’ini,
b) Sözleşmenin şirket kusuru dışındaki nedenlerle feshi halinde %100’ünü,
ve finansman maliyetlerinin tamamını içerecek şekilde verilir.
(3) Türev maliyeti limiti, ana kredinin vadesi ve türev enstrümanının yapısı dikkate alınarak ana kredinin %10’unu geçmeyecek şekilde Müsteşarlıkça belirlenir. Finansman maliyetleri içinde yer alan türev maliyeti, türev
maliyeti limitini aşamaz. Limit dâhilindeki türev maliyetlerinin muaccel
hale geldiği tarih ile borç üstlenim anlaşması uyarınca fiilen ödendiği tarih arasında tahakkuk edecek olan temerrüt faizi, bu limite bakılmaksızın
ilaveten ödenir.
(4) Sözleşmenin fesih sebebine bakılmaksızın varsa idarenin sözleşmeden
doğan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen üstlenim
tarihi itibarıyla şirket kusuru nedeniyle vadesinde ödenmemiş olan anapara ve temerrüt faizi ile bu kapsamdaki diğer finansman maliyetlerinin borç
üstlenimine konu edilebilmesi için şirket tarafından ana kredi kapsamında
kreditöre yapılacak en yüksek taksit ödemesinin %10 fazlasından az olmayacak tutarda şirket ortaklarının Müsteşarlığa müştereken ve müteselsilen
kefalet vermeleri gerekir.
(5) Fesih hali bildiriminin Müsteşarlığa ulaştığı tarih ile üstlenim tarihi
arasında vadesi gelmiş ana kredi geri ödemesi ve finansman maliyetleri
üstlenim kapsamındadır.
(6) Borç üstlenim anlaşmasında, Müsteşarlığın nihai üstlenim tutarını anlaşmada belirlenen vadeye uygun olarak veya defaten ödeme hususundaki
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seçim hakkını kısıtlayıcı hükümlere yer verilemez.
(7) Borç üstlenim anlaşmasında belirtilen ödeme süreleri, defaten ödemenin seçildiği durumlarda defaten ödeme yapılacağının kreditöre bildirildiği tarihten başlayarak iki aydan kısa olamaz.
(8) Şirketin projede kullanmayı taahhüt ettiği özkaynağın finansmanı için
kullanacağı krediler ile şirket kusuru nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışlarının ya da nakit ihtiyacının finansmanı için temin edilecek krediler borç
üstlenimi kapsamına girmez.
(9) Şirket tarafından borç üstlenimine konu ana kredinin tamamının ya
da bir kısmının değiştirilmesi veya yenilenmesi amacıyla sağlanacak finansmanın Müsteşarlık tarafından üstlenilmesi hususunda karar vermeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(10) Borç üstlenim taahhüdü verilebilmesi için;
a) İhale şartnamesi eki sözleşmede, sözleşmenin süresinden önce feshedilerek tesisin idare tarafından devralınmasının ve borç üstleniminin öngörülmesi,
b) Talepte bulunan idarenin Müsteşarlığa vadesi geçmiş herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması,
c) İlgili yıla ait borç üstlenim taahhüt limiti içerisinde kalınması,
ç) İdare tarafından hazırlanacak sözleşme taslağında, ikinci, üçüncü,
dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilen hususlara yer
verilmesi,
gereklidir.
Borç üstlenim taahhüdü verilmesi süreci
MADDE 5- (1) İdareler, Müsteşarlık tarafından borç üstlenim taahhüdü
verilmesi istenen projeleriyle ilgili olarak ihale şartnamesi yayımlanmadan önce sözleşme taslağı ile birlikte yazılı taleplerini Müsteşarlığa iletir.
(2) Müsteşarlık, sözleşme taslağında yer alan ve borç üstlenimini doğrudan ilgilendiren hükümleri değerlendirir ve uygun bulması halinde uygun
görüşünü verir.
(3) Müsteşarlığın borç üstlenimi için yetkili kurum olarak belirlenmesi ve
borç üstlenimine konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarına ilişkin hususları müzakere etmeye yetkilendirilmesi, genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri için Bakanın teklifi; özel bütçeli idareler için
idarenin bağlı olduğu Bakanın talebi ve Bakanın teklifi ile Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu kararının istihsal edilmesi, borç üstlenimi
taahhüdünün verildiği anlamına gelmez.
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(4) İdare, Bakanlar Kurulu kararının istihsalini müteakip ihaleyi yapar ve
sözleşme taslağını ihale sonrasında yeniden Müsteşarlığa iletir. Müsteşarlık, taslakta yer alan ve borç üstlenimini doğrudan ilgilendiren hükümleri
değerlendirir ve bu hükümleri uygun bulması halinde uygun görüşünü
verir.
(5) Borç üstlenim anlaşması müzakereleri sonucunda ortaya çıkan borç
üstlenimine konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşulları
ile teyidine ilişkin hususlar Bakanlar Kuruluna sunulur.
(6) Bakanlar Kurulu kararının istihsalini müteakip borç üstlenim anlaşması imzalanır. İmzalanan borç üstlenim anlaşmaları Resmî Gazetede yayımlanmaz.
Borç üstlenim taahhüt limiti
MADDE 6- (1) Mali yıl içinde sağlanacak borç üstlenim taahhüt limiti
yılı merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenir. Bu limiti bir katına kadar
artırmaya Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(2) İdareler, borç üstlenim taahhüt limitinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere bir sonraki yılda borç üstlenim taahhüdü öngörülen projelerine ilişkin ek 1’de yer alan Borç Üstlenim Taahhüt Limiti
Formunu her yıl Temmuz ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir.
(3) Borç üstlenim taahhüt limiti, Kanunun 8/A maddesinde yer alan projeler için sağlanan ana kredinin tutarı dikkate alınarak takip edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme, Takip, Tahsil ve Son Hükümler
Fesih durumunda ödeme
MADDE 7- (1) Sözleşme uyarınca verilen fesih hali bildiriminin bir örneğinin idare tarafından Müsteşarlığa bildirilmesini müteakip nihai üstlenim
tutarı, ödemeye esas teşkil etmek üzere kreditör tarafından Müsteşarlığa
bildirilir.
(2) Müsteşarlık kendisine bildirilen tutar üzerinden Devlet dış borç kaydı
oluşturur ve söz konusu tutarı borç üstlenim anlaşmalarında belirtilen sürelerde öder.
(3) Borç üstlenimi kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin diğer usul ve
esaslar Müsteşarlık ile kreditör arasında imzalanan borç üstlenim anlaşmasında düzenlenir.
İzleme ve raporlama
MADDE 8- (1) Şirket, ana krediyi kullanma aşamasına geldiğinde Müsteşarlığa yazılı başvuruda bulunarak Dış Finansman Numarası temin eder.
(2) Şirket kredi kullanım ve geri ödeme bildirimlerine ilişkin ek 2’de yer
alan Kredi İzleme Formunu, kullanım ve geri ödemeyi takip eden on işgünü içerisinde Müsteşarlığa ve idareye gönderir.
(3) Borç üstlenim anlaşması kapsamında maliyet doğuran ana kredi anlaşmaları ile türev ürünlere ilişkin anlaşmaların imzalı birer örneği şirket
tarafından Müsteşarlığa gönderilir.
(4) Müsteşarlık, borç üstlenimi kapsamında yukarıda belirtilenler dışında
her türlü bilgi ve belgeyi idare veya şirketten talep edebilir. Müsteşarlığın,
yasal zorunluluklar dışında bu bilgi ve belgelere ilişkin üçüncü taraflara
yönelik olarak gizlilik ilkelerine uyması esastır.
İdarenin yükümlülükleri
MADDE 9- (1) İdare, aşağıda yer alan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve
kapsamı borç üstlenim anlaşmasında belirlenecek olan hususları yerine
getirmekle yükümlüdür:
a) Sözleşmenin imzalanmış halini imzayı müteakip onbeş işgünü içerisinde Müsteşarlığa göndermek.
b) Proje kapsamında sağlanan finansmanın şirket tarafından kreditörlere
zamanında ve tam olarak ödenmesine ilişkin gerekli takibi yapmak.
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c) Sözleşmenin süresinden önce feshine yol açabilecek hususların ortaya
çıkması halinde bu durumu ivedilikle Müsteşarlığa bildirmek.
ç) Müsteşarlığa gerekli bilgi ve belgeleri iletmek, Müsteşarlıkla gerekli
koordinasyonu kurmak ve evrak akışını düzenli olarak sağlamak.
d) Nihai üstlenim tutarının belirlenmesinde, teminat ve sigorta tazminatlarından öncelikli olarak mahsuplaşma yapılması durumunda söz konusu
tutarların mahsup edilip edilmediğini kontrol etmek.
(2) İdare, krediden kullanımlar ile yatırım ve hizmetlerin sözleşmede öngörülen standart ve kaliteye uygun olarak fiziki gerçekleşmesi arasındaki
uyumluluğu sağlayıcı tedbirleri alır.
(3) Borç üstlenim anlaşması kapsamında Müsteşarlık tarafından üstlenilen
tutarlara ilişkin bilgi ve belgelerin Müsteşarlık tarafından idareye gönderilmesini takiben, bu tutarlara dair bütçeleştirme ve muhasebeleştirme işlemleri ilgili mevzuat uyarınca idare tarafından gerçekleştirilir.
Hazine alacağının takip ve tahsili
MADDE 10- (1) Kendisine dış borcun tahsisi yapılabilen idareler dışında
kalan idarelerin yürüttüğü projelerden kaynaklanan borç üstlenimlerinde
ilgili idare, Müsteşarlıkça üstlenilen tutarda, koşulları Müsteşarlık ile borçlu idare tarafından belirlenecek borç üstlenim protokolü ile borçlandırılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında üstlenilen tutarlardan vadesinde ödenmeyenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde takip ve tahsil edilir.
Borç üstlenim anlaşması imzalandıktan sonra yapılan değişiklikler
MADDE 11- (1) Borç üstlenim anlaşması imzalandıktan sonra projenin
finansmanı kapsamında Müsteşarlık, kreditör ve ilgili taraflar arasında
imzalanan tüm anlaşmalarda Müsteşarlığın yükümlülüklerinin kapsamını,
maliyetini ve yükümlülüklerini yerine getirme usul ve esaslarını değiştirecek nitelikteki her türlü değişiklik, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun 8/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla ihale ilanına çıkılmış olan projeler açısından uygulama sözleşmeleri taslağına ilişkin ihale öncesi Müsteşarlık görüşü, kısmi üstlenim
taahhüdü ve borç üstlenim limiti hükümleri uygulanmaz.
Mevcut borç üstlenim anlaşmaları için Dış Finansman Numarası temini
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GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce imzalanmış borç üstlenim anlaşmaları için ilgili şirket, bu Yönetmeliğin yayımını takip eden onbeş işgünü içerisinde Müsteşarlığa başvuruda bulunarak 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre Dış Finansman Numarası temin
eder.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE
BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAPİŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE
YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA VE
KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No: 6288
Kabul Tarihi: 31/3/2012
MADDE 1 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 29 – 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından
kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin
projelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31/12/2023
tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer
vergisinden müstesnadır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teklifleri alınmış ya da
ihalesi veya görevlendirmesi yapılmış işlerde; görevli şirketin veya yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunması halinde bu maddenin yürürlük tarihinden sonra birinci fıkra
kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifaları da katma değer vergisinden
müstesna tutulur. Şu kadar ki, bu istisnanın uygulanabilmesi için görevli
şirketin veya yüklenicinin proje nedeniyle yatırım döneminde yükleneceği
katma değer vergisi tutarının, indirim yoluyla telafi edilebileceği tarihe
kadar, projenin ana kredi finansman koşullarına göre oluşacak finansman
maliyeti tutarı veya buna isabet eden sürenin, ilgisine göre; işletme süresi
öngörülen projelerde işletme süresinden, kira öngörülen projelerde kira
tutarından veya kira süresinden indirileceği hususunun bu şirketler tarafından, içeriği idarece belirlenecek taahhütname ile taahhüt edilmesi ve
bu taahhüdün idarece kabul edilmesi gerekir. İndirimler, ilgili projelere ait
sözleşmelerde öngörülen esaslar dikkate alınarak yapılır.
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indi281

rilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi
üzerine iade edilir.
Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri
tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 2 – 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında
Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “genel bütçeli idarelerin” ibaresi “merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 3996 sayılı Kanuna 11 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 1l/A maddesi eklenmiştir.
“Kredi Üstlenimi
MADDE 11/A – Görevli şirket ile yapılacak sözleşmede, sözleşmenin feshedilerek yatırım ve hizmetin süresinden önce ilgili idare tarafından devralınması halinde, görevli şirket tarafından temin edilen dış finansmanın, gerçekleştirilmiş yatırım ve hizmetlere ilişkin kısmının idare
tarafından üstlenilmesine, gerçekleştirilmemiş yatırım ve hizmetlere ilişkin kısmının ise idarenin talebine bağlı olarak kullanılabileceğine ilişkin
hükümlere yer verilebilir.
Genel bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklar ve mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere
yönelik sözleşmelerin feshedilerek yatırım ve hizmetin süresinden önce ilgili idareler tarafından devralınması halinde, yatırım ve hizmetlerin finansmanı amacıyla temin edilen dış finansmanı üstlenmeye söz konusu idare
yetkilidir. Bu idarenin, özel bütçe kapsamında olması halinde, söz konusu
dış finansmanın, ilgili idarenin bağlı olduğu Bakanlığın teklifi üzerine ilgili idare tarafından ya da ilgili idarenin bağlı olduğu Bakanın talebi Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Hazine Müsteşarlığı
tarafından üstlenilmesine karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
MADDE 4 – 3996 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Kanunun 11/A maddesi hükümleri, uygulama sözleşmesi imzalanmış ancak finansman çalışmaları henüz sonuçlandırılmamış yap-işlet-devret modeli projeleri için de uygulanır.”
MADDE 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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4. HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER
VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4706
Kabul Tarihi

: 29/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/7/2001 Sayı : 24466
Ek Madde 2 – (Ek: 24/7/2008-5793/28 md.)
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tesis edilecek
irtifak hakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde edilecek
tüm hâsılatın yüzde 1’i oranında Hazinece pay alınır.
Tarım ve hayvancılık ile sanayi ve tersane yatırımı yapılmak amacıyla
tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde bu oran binde
bir olarak uygulanır. Kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti
tanınan vakıflarca sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılması amacıyla tesis
edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinleri ile vakıflarca kurulan
yükseköğretim kurumları ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler lehine tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde hâsılat
payı alınmaz.
(Ek fıkra: 25/6/2010-6001/45 md.) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile
28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında
gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek karayolları yatırımları için Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde tesis edilen irtifak
hakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde
verilen kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri ile
hasılat payı alınmaz.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/34 md.) Gümrük Müsteşarlığı tarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen veya geçekleştirilecek olan gümrük kapılarının
modernizasyonu ile gümrük idarelerine ait bina ve alt yapı tesislerine
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ilişkin yatırımlar için Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların
üzerinde tesis edilen irtifak hakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilen kullanma izinlerinde irtifak hakkı veya
kullanma izni bedelleri ile hasılat payı; özel kanunları uyarınca ilgilileri
tarafından bedeli ödenmek suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil
edilen veya tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinde ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları veya verilecek kullanma izinlerinde hasılat payı
alınmaz.
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IX. DİĞER MEVZUAT
1. KALKINMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME
Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 641
Yetki Kanununun Tarihi

: 6/4/2011, No : 6223

Yayımlandığı R.G. Tarihi

: 8/6/2011, No : 27958 Mük.

Görevler
MADDE 2- (1) Kalkınma Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını
tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak.
b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik,
sektörel (sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak.
c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal
ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak,
uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete
müşavirlik yapmak.
ç) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük
stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini
katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde
belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek.
d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş
ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak;
kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak; kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi
uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu yerine getirmek.
e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak.
f) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı
ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda
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Hükümete müşavirlik yapmak.
g) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve
amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikaların genel çerçevesini hazırlamak ve Hükümete teklif
etmek.
ğ) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini
sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve
koordine etmek.
h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun
olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak.
ı) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak.
i) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
j) Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak,
bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde
yönlendirmek.
k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
lüğü

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdür-

MADDE 13- (1) Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme
Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)

Kalkınma planı ve programlar kapsamında belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu yatırım politikalarını oluşturmak, yatırımlara ilişkin analiz
ve araştırmalar yapmak, kamu kuruluşlarının yürüteceği proje fikirlerinin
geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz etmek ve kamu yatırım
programını hazırlamak, izlemek ve değerlendirmek,
b) Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri
geliştirmek, kamu-özel işbirliği projelerini analiz etmek, kamu kurum ve
kuruluşlarının proje planlama ve izleme-değerlendirme faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek ve bu konularda kapasite geliştirmelerine
destek olmak.
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2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI
KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
Kanun Numarası : 5346
Kabul Tarihi

: 10/5/2005

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik
enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak
çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun; yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması,
bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu
kaynakların kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Geçici Madde Madde 1- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında tanımlanan mevcut sözleşmeler arasında yer alan ve bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapacak olan işletmeye girmemiş yap-işlet-devret modeli kapsamındaki tüzel kişiler, mevcut
sözleşmelerinden doğan haklarından feragat etmek şartıyla, bu Kanun
kapsamındaki uygulamalardan yararlanırlar. EPDK tarafından bu projelere üretim lisansı verilir.
Geçici Madde 4- 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 aldığı
miktarda ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz kuru üzerinden her işletme yılının sonunda DSİ’ye ödenir.
(Değişik birinci cümle: 13/2/2011-6111/128 md.) 4628 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santrallar için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ’ye ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli,
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tek veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi;
a) Enerji tesisini ihtiva ediyorsa, tesisin DSİ tarafından yapılan kısmın ilk keşif bedeli,
b) Enerji tesisini ihtiva etmiyorsa, ortak tesise ait ilk keşif bedeli,
TEFE/ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş
olan bedelin % 30’undan fazlasını geçemez ve (b) bendi kapsamına giren
tesislerde, DSİ tarafından enerji tesisine harcanan miktar var ise TEFE/
ÜFE ile hesaplanarak ayrıca enerji hissesi katılım payına ilave edilir. Proje
ile ilgili kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin TEFE
ile su kullanım anlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine
düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir.
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3. ORMAN KANUNU
Kanun Numarası : 6831
Kabul Tarihi

: 31/8/1956

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402
Madde 17 – Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve
imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak
üzere; her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus
yerler yapılması ve tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.
Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekilde olursa olsun kesme,
sökme, budama veya boğma yollariyle elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz.
Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. (Mülga son iki
cümle: 17/6/2004-5192/1 md.) (Ek cümle: 17/6/2004-5192/1 md.) Yanan
orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.
(Değişik fıkra: 22/5/1987 - 3373/7 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002
tarihli ve E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) (Değişik birinci cümle: 25/6/2010-6001/33
md.) Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz,
altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet,
sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve
spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması
halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel
alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe
yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde
eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman
Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak
sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda
devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında
kullanılamaz.
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(Ek fıkra: 23/9/1983 - 2896/10 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002
tarihli ve E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi
ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca
izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit
edilir.
Ek Madde 11 – (Ek : 25/6/2010-6001/33 md.)
Bu Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre;
a) Sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen izinlere
konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin
kiralanmasının, aynı fıkra kapsamında diğer izinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasının veya özelleştirme uygulamaları
kapsamında işletme hakkının devredilmesinin, yap-işlet-devret modeli ile
yaptırılmasının izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde izin verilebilir.
b) Turizm izinleri dışındaki izinlere konu tesislerin izin sahibince
üçüncü kişilere kiralanması halinde; orman sayılan alana isabet eden kira
bedelinin yüzde ellisi her yıl Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına
izin sahibi tarafından yatırılır.
c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri hâlinde, mevcut izinlerin izin bedeli karşılığı
olarak işletme hakkı devir bedeli üzerinden, ormanlık alanların devredilen
toplam kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın binde beşi bir defaya mahsus olmak üzere işletici tarafından devir alma tarihinden itibaren üç ay içinde defaten Orman Genel Müdürlüğü
özel bütçe hesabına yatırılır. Bu izinlerden ayrıca bir bedel alınmaz. Kamu
kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları
kapsamında işletme hakkının devri halinde taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.
İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam
eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı
şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir.
ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret
modeli esas alınarak yaptırılması ve işlettirilmesi halinde işletme süresi
içinde herhangi bir bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen
bedelli izinlerde ise taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve
kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar
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işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir.
d) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz
izinlerin işletme hakkının devredilmiş veya izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmış olması hâlinde herhangi bir bedel alınmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerde ise taahhüt
senedinde yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. İzinler,
ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder.
Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi
içinde işleticiler tarafından yerine getirilir.
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4. DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE
DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 6015
Kabul Tarihi

: 13/10/2010

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 23/10/2010 Sayı : 27738
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili
mercilere bildirimini sağlamak üzere ilke ve esasların belirlenerek desteklerin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.
(2) Bu Kanun hükümleri tarım, balıkçılık ve hizmet sektörlerindeki devlet
desteklerini kapsamaz.
Bazı yatırımların tamamlanmış sayılması
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 31/12/2001 tarihinden önce düzenlenmiş ve
yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik belgelerinden; bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce iptal edilenler, yap-işlet-devret modeli kapsamında
gerçekleştirilen yatırımlar için düzenlenenler ve Kaynak Kullanımı Destekleme Primi ihtiva edenler hariç, diğerleri herhangi bir işlem yapılmaksızın gerçekleşmiş haliyle tamamlanmış sayılır. Bu belgelerde, ihracat
taahhüdü aranmaz. Daha sonra teşvik belgesinin kısmen veya tamamen
iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde, Hazine Müsteşarlığı ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapar.
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5. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
Kanun Numarası : 4628
Kabul Tarihi

: 20/2/2001

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 3/3/2001 Sayı : 24335 Mük.
Amaç, kapsam ve tanımlar
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük
maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin
sağlanmasıdır.
Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili
tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, Elektrik Piyasası
Düzenleme Kurumunun kurulması ile çalışma usul ve esaslarını ve elektrik
üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usulü kapsar.
Bu Kanunun uygulanmasında;
1. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
2. Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
3. TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,
4. TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
5. DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
6. Kurum: (Değişik ibare: 18/4/2001 - 4646/14 md.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
7. Kurul: (Değişik ibare: 18/4/2001 - 4646/14 md.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
8. Mevcut sözleşmeler: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,
4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı
Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun, 21/1/2000 tarihli ve
4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan
sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini, …
ifade eder.
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Elektrik piyasası faaliyetleri
Madde 2 – Elektrik piyasası faaliyetleri bu Kanun hükümlerine göre piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin üretim, iletim, dağıtım, toptan
satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ticaret, ithalat ve ihracat
faaliyetleridir.
Piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin faaliyetlerinde uymaları gereken usul ve esaslar bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir.
(Değişik üçüncü fıkra: 10/5/2006-5496/2 md.) Piyasada faaliyet gösterebilecek özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirket veya limited şirket olarak
kurulması ve anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin nama yazılı olması şarttır. Bu
şirketlerin ana sözleşmelerinde bulunması gereken hususlar yönetmelikle
düzenlenir.
Piyasada, bu Kanun hükümleri uyarınca lisans almak koşuluyla yerine getirilebilecek faaliyetler ve faaliyet gösterebilecek tüzel kişiler şunlardır:
a) (Değişik: 9/7/2008-5784/2 md.) Üretim faaliyeti gösterebilecek
tüzel kişiler: Özel sektör üretim şirketleri, Elektrik Üretim Anonim
Şirketi ve bağlı ortaklıkları, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden
yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri ile otoprodüktör ve
otoprodüktör gruplarıdır. Özel sektör ve kamu üretim şirketleri, lisansları
uyarınca gerçek ve tüzel kişilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı
yapar.
1. Elektrik Üretim Anonim Şirketi; DSİ bünyesindeki üretim tesislerini bu Kanun hükümlerine göre devralır, TEAŞ’ dan devralınan ve özel
hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmamış üretim tesislerini
kendisi ve/veya bağlı ortaklıkları ile Elektrik Üretim Anonim Şirketinin
yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri vasıtasıyla işletir ya da gerektiğinde sistemden çıkarır.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi, mevcut sözleşmeler kapsamında işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri
yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerin ve bunlara yapılacak ilave ve
idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza eder. Elektrik Üretim Anonim
Şirketi Ek Madde 3 kapsamında verilen görevleri yerine getirir.
d) Toptan satış faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Toptan satış faaliyetleri, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ve özel sektör
toptan satış şirketleri tarafından, bu Kanun, ilgili yönetmelikler, lisanslar,
şebeke yönetmeliği, dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği ve ikili anlaşmalar uyarınca yürütülür.
1. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, mevcut sözleşmeler
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kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını TEAŞ’dan
ve TEDAŞ’dan devralır.(Değişik ikinci ve üçüncü cümle: 9/7/20085784/2 md.) Mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji
alım ve satış anlaşmaları imzalayabilir, dağıtım şirketlerine karşı üstlendiği enerji alım ve satım taahhütleri ile sınırlı kalmak üzere, bir yılı aşmamak ve Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla enerji alım anlaşmaları ve
Hükümetler arası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat ve/veya
ihracat anlaşmaları imzalayabilir.
Lisans genel esasları ve lisans türleri
Madde 3
3. Dağıtım lisansı:
Belirli bir bölgede dağıtım faaliyetinde bulunulabilmek için tüzel kişilerin
Kurumdan almak zorunda oldukları lisansı ifade eder.
(Değişik ikinci ve üçüncü paragraf: 3/7/2005 – 5398/22 md.) Özel
sektör dağıtım şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti dışında,
üretim lisansı almak ve hesapları ayrı tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi
veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyecek
fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir.
Bölgelerinde, mevcut sözleşmeleri kapsamında işletme hakkı devri yoluyla dağıtım hizmeti yapma hakkı elde etmiş özel sektör dağıtım şirketleri bu
Kanunda belirlenmiş ve dağıtım şirketlerinin tabi olduğu serbest rekabet
koşullarını sağlayacak şekilde sözleşmelerini tadil edip, yeni düzenlemelere geçmedikleri sürece, üretim lisansı alarak üretim tesisi kurma hakkından yararlanamaz ve üretim faaliyetiyle iştigal eden tüzel kişilerle kontrol
oluşturup oluşturmadığına bakılmaksızın iştirak ilişkisine giremez.
Diğer taraftan, mevcut sözleşmeleri kapsamında bölgelerinde dağıtım hizmeti yapma hakkı elde etmiş özel sektör dağıtım şirketleri, mevcut sözleşmelerini Kurulca belirlenecek bir süre dahilinde serbest rekabet koşullarını sağlayacak şekilde tadil etmekle yükümlüdürler. Sözleşmelerin niteliği
bu hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Dağıtım şirketleri, tanımlanan bu faaliyetler dışında piyasada başka bir faaliyette bulunamaz. (Ek cümle : 9/7/2008-5784/3 md.) Dağıtım şirketleri,
üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 1/1/2013 tarihinden itibaren ancak
ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Madde 4 – Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve bu
Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur.
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Kurum, tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu faaliyetlerden
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan Kurul onaylı lisansların
verilmesinden, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin
bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri
yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından,
denetlenmesinden, bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere
yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve piyasada bu Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur.
Kurum, Kurul kararıyla bu Kanun hükümleri uyarınca çıkaracağı yönetmelikleri, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırlar.
Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Kurum, dağıtım bölgelerinde müşteri
ilişkilerini sağlamak üzere irtibat büroları kurabilir.
Kurumun teşkilatı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.
Kurum, bu Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirirken yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla kullanır. Kurumun temsil
ve karar organı Kuruldur.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığı
Madde 5 –
Bu Kanunun diğer maddeleri ile belirlenen yetkilerinin yanı sıra, Kurul
aşağıdaki yetkilere de sahiptir:
r) Mevcut sözleşmelerle ilgili olarak; bu sözleşmelerin tarafları arasında
yapılacak ve beş iş günü öncesinden tarih ve saati Kurula bildirilecek toplantılara, gerek gördüğünde katılmak.
s) Mevcut sözleşmelere ilişkin olarak, bu Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi piyasaya geçişi kolaylaştıracak hususlarda, taraflarca değerlendirilmek üzere değişiklik önerilerinde bulunmak ve mevcut sözleşmelerin
ihtilafların halline ilişkin hükümlerini ihlal etmemek kaydıyla, bu sözleşmelere ilişkin herhangi bir resmi ihtilaf halli sürecinin başlatılmasından
önce, ihtilafların halli için arabuluculuk yapmak.
Geçici Madde 7 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra doğrudan
iletim sistemine bağlı olan tüketiciler ile Kanunun yürürlüğe girmesinden
itibaren yirmi dört ay sonra geçerli olmak üzere, bir önceki yıla ait toplam
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elektrik enerjisi tüketimleri dokuz milyon kilovatsaatten fazla olan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iletim sistemine doğrudan bağlı
olan tüketicilerle yapılan ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim
Şirketi tarafından devralınan sözleşmeler, bu tüketiciler tedarikçilerini seçene kadar yürürlükte kalır.
Geçici Madde 8 – (Birinci fıkra iptal: Ana.Mahk.nin 13/12/2002 tarih
ve E.:2001/293, 2002/28 sayılı Kararı ile.)
Bu projeler haricinde 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun ile 16/7/1997
tarihli ve 4283 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hazine garantisi
verilemez.
Geçici Madde 11 – (Ek: 10/5/2006-5496/6 md.)
3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
hükümlerine göre Bakanlık ile yap-işlet-devret sözleşmesi yapmış olan
fakat işletmeye girmeden sözleşmelerini sonlandırmış veya sonlandıracak
şirketlerin, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisans alarak
faaliyetlerini sürdürmelerini teminen sözleşme kapsamında yap-işlet-devret tesislerinin kurulması için lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş Hazine
arazileri, üzerindeki muhdesatların değeri dikkate alınmaksızın rayiç bedeli üzerinden Maliye Bakanlığınca şirkete doğrudan satılır.
Geçici Madde 14 – (Ek: 9/7/2008-5784/9 md.)
Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla aşağıdaki tedbirler uygulanır:
a) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, Kanunun 2
nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen koşullara bağlı olmadan ihale yapmak suretiyle, lisans sahibi tüzel kişilere ait mevcut
veya işletmeye girecek üretim tesislerinin üretimlerinin satın alınması için
enerji alım sözleşmeleri yapar. Sözleşmelerin süresi 31/12/2012 tarihini
geçemez. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından
satın alınacak olan enerji, geçiş dönemi sözleşmeleri kapsamında, tüketimleri oranında perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerine satılır.
b) Herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan doğrudan iletim
tesisi şalt sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki fiderlerine doğrudan
bağlanması Kurul tarafından uygun görülen ve sadece ilgili üretim tesisinin şebekeye bağlanması amacıyla tesis edilecek olan bağlantı hatları, üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişiler tarafından tesis edilir ve bu tesisler
münhasıran söz konusu üretim tesisinin üretiminin nakli için kullanıldığı
sürece bu tüzel kişiler tarafından işletilir. Bu konuya ilişkin bağlantı ve
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sistem kullanım anlaşmaları Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile yapılır. Bu tesisler için kamulaştırılan taşınmazlar Hazine adına tescil edilir.
Bu bağlantı hatlarının üretim faaliyeti gösteren başka bir tüzel kişi tarafından da kullanılması veya dağıtım sistemi ile irtibatlanması halinde hatlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla ilgili dağıtım şirketine
devredilir. Bu tesislerin devrine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından
yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.
31/12/2015 tarihine kadar, üretim tesislerinin sisteme bağlantısı
için yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim
hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hallerde; bu tesislerin yapımı için
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin yeterli finansmanının mevcut
olmaması durumunda, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılabilir veya finanse
edilebilir. Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi arasında yapılacak tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde geri ödenir. Geri ödeme
süresi en fazla on yıldır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.
c) 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere aşağıdaki teşvikler sağlanır:
1) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl
süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır.
2) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili
yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
d) (Değişik: 13/2/2011-6111/204 md.) 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında gerçekleştirilecek
hidroelektrik santral projeleri ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik
Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimi amacıyla yapılacak yatırımlarda, bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ancak
yapımı henüz tamamlanmamış su kullanım anlaşmalarının ilişkin olduğu
projeler de dâhil olmak üzere, demiryolu ulaşım güzergahının değiştirilmesinin zorunlu olduğu hallerde, rölekasyon işi su altında kalacak mevcut
demiryolunun kamulaştırma bedeli alınarak demiryolunun bağlı olduğu
idare tarafından yapılır.
e) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 26/6/2003 tarihinden itibaren yapılmış olan ve ortak tesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva
etmeyen “Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşmalar”
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ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve yapılan işlemler
harçtan müstesnadır.
f) (Ek: 13/2/2011-6111/204 md.) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde
elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan üretim tesislerinin su
yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilecek
suyla ilgili yapıların inşasının inceleme ve denetimi, masrafları ilgililerine
ait olmak üzere DSİ tarafından yapılır veya gerektiğinde yetkilendirilecek
denetim şirketlerine yaptırılması sağlanır. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak kaydıyla DSİ tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Geçici Madde 15 – (Ek: 9/7/2008-5784/9 md.)
3096 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan projeler kapsamında ilgili şirketlerle mülga Elektrik Enerjisi Fonu arasında imzalanan
Fon Anlaşmaları gereğince, Fon tarafından sağlanan ve sağlanacak olan
ve şirketlerin satış tarifelerine yansıtılmak suretiyle, şirketlere ilave kaynak sağlanarak Fona geri ödenmesi öngörülen kredilerin geri ödenmesinde
faiz uygulanmaz.
Geçici Madde 2 – (Değişik birinci fıkra: 16/6/2005 – 5367/2 md.) (Değişik birinci cümle: 9/7/2008-5784/20 md.) BOTAŞ, bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ithalatı ulusal tüketimin yüzde yirmisi oranına
düşünceye kadar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı haricinde yeni
doğal gaz alım sözleşmesi yapamaz. 2009 yılına kadar toplam yıllık ithalat miktarını yıllık ulusal tüketimin yüzde yirmisine düşürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya satım sözleşmelerinin kısmi veya bütün
olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile devredilmesi için istekli olan diğer
ithalat lisans yeterlilik sahibi ve satıcı şirketten sözleşme devri hususunda
ön onay alan şirketlerin katılacağı devir için BOTAŞ tarafından ihale yapılır. İhalede birinci olan şirketten başlamak üzere satıcı tarafla görüşmek
ve yeni sözleşmeyi imzalamaya yönelik satıcı onayını temin etmek üzere BOTAŞ tarafından tüzel kişilere sırayla muvafakat verilir. İlgili tüzel
kişi sözleşmenin satıcı tarafı ile devredilecek miktar için, yeni sözleşme
yapmasından sonra devir yürürlüğe girer. Ancak ilgili ihalede tüzel kişilerin satıcı tarafla sözleşme yapamaması halinde, ithalat lisans yeterlilik
sahibi şirketlerin katılacağı ve kazanan ithalatçı şirketin BOTAŞ’ın, tüm
yurt dışı mükellefiyetlerini yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal gaz alım fiyatının altında olmaması şartıyla miktar
devrine imkan tanıyan ayrı ihale yapılır. Hazine garantili sözleşmesi bulunan Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret Santralleri, Hazine Müsteşarlığına
başvurarak ilgili Hazine garantilerinden feragat etmek koşuluyla, doğal
gaz alımlarını piyasa koşulları içinde basiretli bir işletmeci gibi davranarak
en ekonomik kaynaktan yaptıklarını Kurula ispat etmek ve doğal gaz satın
alma maliyetindeki düşüşü elektriğin satış fiyatında bir azalma sağlayacak
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şekilde yansıtmak zorundadır.
BOTAŞ tarafından her takvim yılında devredilen miktarlar, Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte alım taahhüdünde bulunulan toplam doğal gaz
miktarının yüzde onundan daha az olamaz.
Ayrıca, BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki
ülkelerden yapılacak ithalat için yapılacak müracaatlarda Kurul, piyasada
rekabet ortamının oluşturulması, mevcut sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar
dahilinde müracaatları değerlendirerek ithalata müsaade edebilir. Ancak,
BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler ile bu sözleşme süreleri sona erinceye kadar bu ülkeler ile hiç bir ithalatçı şirket tarafından
yeni gaz alım sözleşmeleri yapılamaz. Söz konusu mevcut sözleşmelerin
sona erdiği tarihten itibaren aynı miktarlar için yeni ithalat sözleşmeleri
yapılabilir. Ancak, ihraç amaçlı veya Kurumca tespit edilecek yurt içi doğal gaz arz açığının olması durumunda söz konusu ülkelerle yeni gaz alım
bağlantıları yapılabilir.
(Ek fıkra: 9/7/2008-5784/20 md.) Ancak bu hükümler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı için uygulanmaz. Ayrıca, yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (a) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ve (4) numaralı
alt bendini takip eden birinci paragrafta belirtilen şartlar aranmaz.
(Ek fıkra: 9/7/2008-5784/20 md.) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat
lisansları için bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
altmış günlük süre otuz gün olarak uygulanır.
Bu Kanun hükümlerine göre, dağıtım faaliyeti hariç, BOTAŞ’ın dikey bütünleşmiş tüzel kişiliği 2009 yılına kadar devam eder. Bu tarihten sonra
BOTAŞ yatay bütünleşmiş tüzel kişiliğe uygun olarak yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılma sonucu meydana gelecek yeni tüzel kişilerden,
sadece gaz alım ve satım sözleşmelerine sahip olan ve ithalat faaliyeti yapacak olan şirket, BOTAŞ’ı temsil eder ve BOTAŞ adı ile anılır. Yeniden
yapılandırılma sonucu ortaya çıkan bu şirketlerden iletim faaliyeti yapan
şirket hariç, diğerleri iki yıl içinde özelleştirilir.
BOTAŞ’ın iletim, depolama, satış, ithalat faaliyetlerine ilişkin muhasebe
ayrışımı, hazırlık dönemi sonundan itibaren on iki ay içerisinde gerçekleştirilir.
BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri saklıdır.
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6. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 6200
Kabul Tarihi

: 18/12/1953

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/12/1953 Sayı : 8592
Madde 24 - Tesislerin meydana getirilmesi için ihtiyar olunacak bilcümle
masraflar 25 inci maddede yazılı esaslar dairesinde bu tesislerden istifade
edebilecekler tarafından ödenir.(Ek cümleler:21/05/2008-26882 S.R.G.
Yön/md.7) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre
meydana getirilen tesislerden katkı payı ödemesi yapılmış olanların; katkı
payı ve ortak tesis yatırım harcamalarına tekabül eden kısmı görevli şirketin
işletme süresi sona erdikten sonra bu maddede yazılı esaslar dâhilinde
tesislerden istifade edebilecekler tarafından ödenir. 3996 sayılı Kanun
hükümlerine göre meydana getirilen tesislerden istifade edebilecekler
tarafından ödenecek yatırım harcamalarının tespitinde, idarece yapılan
kamulaştırma, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmet giderleri
dikkate alınmaz. Sulamadan faydalanacakların arazi toplulaştırma bedelini
ödemeyi kabul etmeleri halinde görevli şirketin yapacağı toplulaştırma
bedeli, yatırım harcamalarının tespitinde dikkate alınır. 3996 sayılı Kanun
hükümlerine göre meydana getirilen tesislerde görevli şirket ile sulamadan
istifade edenler arasında sözleşme imzalanmaması halinde; idare ile
görevli şirket arasında belirlenen ve sulamadan istifade edenler tarafından
ödenecek ücretin miktarı ve ödeme zamanı sulama birliğinin bulunmadığı
yerlerde muhtarlıklarda ilan edilir. İlan edilen ücretin ödenmemesi halinde
başka bir ihtara lüzum olmaksızın görevli şirket tarafından sulamadan
istifade edenlerden genel hükümlere göre tahsil edilir. 3996 sayılı Kanun
hükümlerine göre gerçekleştirilecek sulama projelerinde görevli şirket tarafından inşa edilecek sulama kanallarının geçeceği alanlara isabet eden
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında
olup, Genel Müdürlüğe tahsisli veya bu amaçla tahsis edilecek taşınmazlar, kullanım esasları sözleşmede belirtilmek suretiyle, sözleşme süresi boyunca bedelsiz olarak görevli şirketin kullanımına bırakılır.
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a) (Değişik bent: 04/07/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul:
07/02/1990-3612/31 md.) Ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi
bu tesislerin hususiyetlerine, mahalli şartlara göre Genel Müdürlükçe tespit
ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile
karara bağlanır.
Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidilmek
suretiyle uzatılabilir.
b) Tesislerdeki Ödemeler faize tabidir. Ancak temin ettikleri istifade faize mütehammil olmıyan tesislerdeki ödemeler faize tabi tutulmaz. Faiz
nispetleri Umum Müdürlükçe tesbit olunup Bayındırlık Vekaletinin teklifi
üzerine İcra, Vekilleri Heyetince karara bağlanır.
c) (Değişik bent: 04/07/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 07/02/1990
- 3612/31 md.) Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade edebilecek ve edemeyecek arazi hudutları Genel Müdürlükçe
tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça
tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe usulü dairesinde mahallinde ilan olunur.
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7. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 6001
Kabul Tarihi

: 25/6/2010

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2010 Sayı : 27640
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler ile Teşkilat Yapısı
Görev ve yetkiler
MADDE 4- (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergâhları
ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak.
b) Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında
bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek.
c) Görev alanına giren karayolu ağlarının yapımı, bakımı, onarımı ve
diğer hususlar hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya ettirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak.
ç) Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri
ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve/veya işletmesini yapmak
veya yaptırmak ve denetlemek.
d) Karayollarının kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına
yönelik kurallar ile tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını uluslararası uygulamaları da dikkate alarak tespit etmek, yayımlamak ve kontrol
etmek.
e) Görev alanına giren karayollarında, uygun göreceği yol işaretlerini belirlemek, uygun yerlere koymak ve bu kapsama giren işleri yapmak
veya yaptırmak.
f) Görev alanına giren işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje
işleri ile araştırma- geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
g) Karayollarının yapım, bakım ve onarımı ile emniyetle işlemesi
için gerekli olan garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarlarını, deneme istas303

yonlarını, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlamaya yönelik bina ve lojmanları, alıcı-verici telsiz istasyonları ile gerekli haberleşme
şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yerine
getirmesine yönelik eğitim tesisleri ile sosyal tesisleri ve diğer bütün yan
tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelere göre yapmak, yaptırmak, donatmak, işletmek veya işlettirmek, bakım ve onarımını yapmak
veya yaptırmak, kiralamak.
ğ) Karayollarının temizliği, gereken bölümlerinde çevre düzenlemesi
ve yol boyu ağaçlandırılması ile peyzaj hizmetlerini yapmak veya
yaptırmak.
h) Tarihi köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
ı) Bu Kanunla verilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her
türlü araç-gereç, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi
ve onarılması için gerekli olan uygun malzemeyi seçmek, temin etmek,
gerektiğinde imal etmek veya ettirmek, depolamak, onarmak, gerekli
ambar, atölye ve tesisleri donatmak, işletmek veya işlettirmek.
i) Görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırmak,
satın almak, trampa yapmak, kiralamak ve gerekli hâllerde geçici olarak
işgal etmek.
j) Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan
uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve
temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde irtifak
hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılan bu işlemlerle ilgili gerekli hâllerde Maliye Bakanlığına bilgi
vermek.
k) Görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin
tamamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve
diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
l) Talep halinde ve ücret karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile
yerli ve yabancı özel sektörden ilgililere faaliyet konuları ile ilgili eğitim
hizmeti vermek.
m) İş ve faaliyetlerine ilişkin veri ve bilgileri derlemek, basmak, yayımlamak veya yayımlatmak.
n) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve
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28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı
ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere, ihale
aşamasında ilan edilmek kaydıyla, gerektiğinde ortak olmak ve bununla
ilgili işlemleri yapmak.
o) Görev alanına giren konularda kanunlarla verilen diğer işleri yapmak veya yaptırmak.
Geçiş ücretlerinin belirlenmesi
MADDE 14 - (1) Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının geçişi ücretli olacak kesimleri Genel Müdürün teklifi üzerine
Bakan tarafından belirlenir. Bu karayollarının geçiş ücretleri ile bu ücretlerin yeniden belirlenmesi; ücretlendirilen karayolunun mesafesi, trafik yoğunluğu, aracın cinsi, sosyal ve ekonomik faktörler dikkate alınarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre Genel Müdürün teklifi
üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Geçişi ücretli olan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından, işletme hakkı verilen veya devredilenler hariç,
ücretsiz olması uygun görülen kesimleri ile ücretsiz geçiş yapmasına izin
verilecekler genel hükümlere göre belirlenir.
(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanun, 3465 sayılı Kanun ve 3996 sayılı Kanun hükümlerine
göre işletme hakkı verilen veya devredilen karayollarında geçiş ücretinin
belirlenmesine ilişkin esas ve usuller ile ücretsiz geçiş yapmasına izin verilecek olanlar sözleşmelerde düzenlenir.
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8. SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ
VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER
MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 5957
Kabul Tarihi

: 11/3/2010

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010 Sayı : 27533
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, sebze ve meyveler ile arz ve
talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde
yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici
ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının
faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş
bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.
(2) Bu Kanun, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre
belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve
devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve
denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Toptancı hallerinin kurulması ve kapatılması
MADDE 3 – (1) Toptancı halleri; imar planlarında belirlenmiş alanlarda, halin sınıfına, büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yönetmelikle
belirlenen müzayede, depolama, tasnifleme ve ambalajlama tesisleri ile laboratuvar ve soğuk hava deposu gibi diğer asgarî koşulları taşıyan projeler
çerçevesinde gerçek veya tüzel kişiler ile belediye sınırları içinde belediyeler, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyeleri tarafından kurulur. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından toptancı hali kurulması
ilgili belediyenin iznine tabidir.
(2) Halin kuruluşu, en geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından
Bakanlığa bildirilir.
(3) Toptancı hallerinin kuruluşunda ve başka bir alana taşınmasında; malların arz ve talep derinliğinin bulunması, üretici ve tüketicinin korunması, toptancı hali sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, üretici yoğunluğu ve tüketici piyasasının büyüklüğü, toptancı hali kurulacak yerin
coğrafi konumu, mesken ve işyerlerine, gıda güvenilirliği bakımından risk
oluşturan tesis ve benzeri yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları ile toptancı
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halinin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler dikkate alınır.
(4) Şehir içinde kalan, çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı
bulunmayan toptancı halleri başka bir alana taşınabilir.
(5) İmar planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenmiş alanlar başka
bir amaçla kullanılamaz ve bu alanların çevresi toptancı halinin faaliyetini
engelleyecek veya insan sağlığına zarar verecek şekilde iskâna açılamaz.
(6) İmar planında toptancı hal yeri olarak belirlenmiş alanlarda bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar toptancı hali kurulmak üzere; belediyelere bedelsiz olarak, üretici örgütlerine 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değeri, diğer
gerçek veya tüzel kişilere ise rayiç bedeli üzerinden doğrudan satış yoluyla devredilir. Bu şekilde devredilen yerlerin, amacı dışında kullanılması,
hukuken geçerli bir mazeret olmaksızın belirlenen sürede tesisin inşaatına
başlanılmamış olması, inşaatı tamamlanmamış olması veya inşaatı tamamlanmasına rağmen faaliyete geçmemiş olması hâllerinde geri alınacağına
yönelik olarak tapu kütüğüne şerh konulur ve bu şartların gerçekleşmesi
durumunda taşınmazlar geri alınır.
(7) İmar planında toptancı hal yeri olarak belirlenmiş alanlarda özel
mülkiyete ait arazilerin bulunması halinde, bu araziler rızaen satın alma
veya kamulaştırma yolu ile iktisap edilir. Bu yerler için kamu yararı kararı
ilgili belediye tarafından verilir. Kamulaştırma işlemleri, belediyeler tarafından yürütülür. Özel toptancı halleri için yapılan kamulaştırma işlemlerinde kamulaştırma bedeli işletmeci tarafından belediyeye ödenir.
(8) İmar planlarında ayrılmış hal yerleri toptancı hali kurulmak üzere belediyeler tarafından yap-işlet, yap-işlet-devret ve üst hakkı tesisi modelleri ile gerçek veya tüzel kişilere devredilebilir.
(9) Bu maddede öngörülen şartları taşımadığı Bakanlık veya belediyece tespit edilen toptancı halleri belediyece kapatılır. Halin kapatılışı, en
geç bir ay içinde ilgili belediye tarafından Bakanlığa bildirilir.
(10) Toptancı hallerinin kurulmasına ve kapatılmasına ilişkin usul
ve esaslar, ilgili bakanlıkların uygun görüşleri ve meslek kuruluşlarının
görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
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9. YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İDARESİ
VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 3653
Kabul Tarihi

: 26/6/1939

Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 4/7/1939 Sayı : 4249
Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 3/6/2004-5185/2 md.) Yalova İli dahilinde olup Bakanlar Kurulunca onaylanmış haritasında gösterilen sınır
içindeki Devlete ait sıcak ve soğuk su kaynakları ile kaplıcaların ve bunlara ait binaların, kaplıcalar tesisatının ve arazinin değerlendirilmesi, intifa
ve idaresi Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Yalova Termal kaplıcaları,
Bakanlıkça teşekkül ettirilecek İşletme İdaresi marifetiyle veya usul ve
esasları Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak olan
yönetmelikle belirlenmek kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel
kişilerine kiralanmak ya da restore et-işlet-devret usulü ile devredilmek
suretiyle işletilebilir.
(Ek fıkra: 3/6/2004-5185/2 md.) İşletme İdaresinin çalışma usul ve
esasları ile işletmeye dair her türlü mali ve idari muamelelerin yürütülme
şekline ve muhasebe usullerine ait esaslar Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca üç ay içinde çıkarılacak bir yönetmelik
ile tespit olunur.
(Ek fıkra: 3/6/2004-5185/2 md.) Yalova Termal kaplıcalarının kira veya
işletme gelirleri, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına aktarılır. Oranları işletme idaresince belirlenen miktarda Termal
Belediyesi ve Yalova İl Özel İdaresine pay aktarılır ve geri kalanı bütçeye
gelir kaydedilir.
(Ek fıkra: 3/6/2004-5185/2 md.) Yalova Termal kaplıcalarının kiraya verilmesi durumunda Kanunun 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri uygulanmaz.
İcabında harita haricinde kalan ve Devlete ait bulunan araziden lüzum
görülecek kısımlar dahi İcra Vekilleri Heyeti kararile buna ilave edilebilir.
Madde 2 – Sınırları birinci madde ile tesbit olunan sahanın Sağlık Bakanlığınca tayin edilecek mıntakalarında hususi mesken, otel, pansiyon,
kapalı eğlence yerleri, gazino, lokanta ve dükkan inşa ve tesis etmek isteyenlere parasız olarak Hazineye ait araziden aşağıdaki kayıt ve şartlara
göre lüzumu kadar arsa ferağ ve temlik edilebilir. Temlik edilen bu yerler
üzerinde Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin intifa hakkı sakıt olur. Kaplıcalar bölgesinin umumi planı ile bu bölgede yapılacak binaların mevkii
ve inşa şekilleri ve ayrılacak arsaların mevkilerile miktarları ve krokileri
Sağlık Bakanlıınaca tesbit edilerek ilan olunur.
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İşbu kanunun neşrinden sonra yapılacak binaların tam kargir veya beton
olması şarttır.
Bu hükümlere uygun olmayarak yaptırılacak olan binalar 10/6/1933 tarih
ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar kanununun 13 üncü maddesindeki
hükümler dairesinde yıktırılır. Mezkür maddenin belediye encümenlerine
verdiği vazifeyi, Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin uzuvları ve idare
heyetine verdiği vazifeyi de İstanbul Vilayetinin idare heyeti görür.
Madde 3 – Her bina için parasız verilecek arsa miktarı (2000) metre murabbaını geçemez. Yapılacak binanın şekil ve istimal tarzı bu miktardan
fazla arsaya ihtiyaç gösterdiği taktirde bu gibi arsalarla yabancılara verilecek arsaların teffizleri İcra Vekilleri Heyeti kararile yapılır.
Madde 4 – Kaplıca bölgesine bitişik arazide ve sınırdan beş yüz
metre mesafede ve Yalova İskelesinden Kaplıcaya giden ana yol kenarlarında yapılacak bina ve dükkanlar İstanbul Vilayetince önceden
tesbit veya alakalılar tarafından yaptırılıp yine İstanbul Vilayetince tasdik
edilecek planlara göre yapılır. Bu planların tesbit ve tasdikında bölgenin
ahengine ve sahiplerinin mali kudretlerine uygun olmaları göz önünde bulundurulur.
Madde 5 – İkinci ve üçüncü maddelerde yazılı muameleler bitirildikten
sonra Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi Sağlık Bakanlığından alacağı
emir üzerine müracaat sırası gözetilmek suretiyle kime ne miktar arazi
teffiz edileceğini krokisile birlikte Yalova Valiliğine bildirir. Müracaatların
yazı ile yapılması lazımdır. Valilikçe bu krokiler esas tutularak gösterilen
arsaların istekliler adına işbu kanunda yazılı şartlar dairesinde tapuda tescil
muamelesi hemen yaptırılır.
Bu kanun hükümlerine göre üzerlerinde inşaat yapılmadan bu arsalar satılamaz ve başkasına devrolunamaz.
Madde 6 – Tapuya tescil tarihinden iki yıl sonuna kadar ikinci madde
hükmüne göre inşaat yapmamış olanların namlarına tescil edilmiş olan arsaların kayıtları, hiç bir muameleye hacet kalmaksızın, Yalova Valiliğince
Hazine namına değiştirilir. Bu muamele harç ve resme tabi değildir.
Ancak bu müddet içinde en az binanın keşif bedelinin dörtte biri miktarında inşaat yapmış olanlara arsa ve inşaatı başkasına devretmek veya inşaatı
bizzat bitirmek müsaadesi verilir. Bu suretle devir alan veya inşaatı bitirmek müsaadesini alan kimse evvelki iki senelik müddetin bittiği tarihten
itibaren bir yıl içinde inşaatı bitirmeğe borçludur.
İnşaat başladıktan sonra vefat edenlerin varislerine intikal eden
yukarıdaki iki yıllık mühlet dört seneye ve inşaatı ikmal için bir senelik
müsaade alanlarla devralanlardan vefat edenlerin varislerine intikal eden
mühlet de üç seneye çıkarılır.
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Gerek sahip ve gerek varislerine verilen bu mühletler zarfında ikmal edilmeyen inşaat ve bunların arsaları hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunur.
Madde 7 – (Mülga: 29/7/1970 - 1319/41 md.)
Madde 8 – Kaplıcaların inkişafı ve kendi geliri ile karşılayamıyacağı işletme masrafları için muktazi tahsisat Sağlık Bakanlığı bütçesinde açılacak
hususi bir fasla yardım olarak konulur.
Madde 9 – Kaplıcalar işletmesi ticari usullere göre idare olunur ve bunların sarfiyatı Muhasebei Umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale kanunları
hükümlerinden ve Divanı Muhasebat vizesinden müstesnadır.
Madde 10 – İşletme idaresinin her mali yıla ait bilanço ve kar ve zarar
hesapları her mali yılın hitamından itibaren dört ay içinde tanzim ve
kayıtlara ve evrakı müsbitelere mutabakatı tetkik edilmek üzere Divanı
Muhasebata tevdi olunur. Divanı Muhasebatın bu husustaki raporu, bilanço ve kar ve zarar hesapları ile birlikte mali yılın hitamından itibaren 9
ay içinde Büyük Millet Meclisine arzolunur.
Madde 11 – İşletme idaresinin idare bütçesi ile daimi ve muvakkat
kadroları Sağlık Bakanlığınca tasdik ve memurların tayini mezkür vekalet
tarafından icra olunur.
Madde 12 – Kaplıcaların inkişafına ait her türlü tedbirleri almağa ve
yeni inşaat ve tesisat için Sağlık Bakanlığının her sene bütçesine konulacak (200 000) liralık tahsisatı ve işletmenin senelik muhammen
gelirini tecavüz etmemek ve heyeti umumiyesi (2 000 000) lirayı geçmemek şartı ile gelecek senelere sari taahhütlere girişmeğe Sağlık Bakanı
salahiyetlidir.
Madde 13 – Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresine ait mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetlerine geçirenler veya her ne
suretle olursa olsun suiistimal edenler Devlet malları hakkında ika olunan
bu gibi suçlara mürettep cezalara tabidir.
Madde 14 – İşletme memurları (3633) sayılı kanunla teşkil edilen
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlükleri Tekaüt
Sandığına mümasil Devlet Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlükleri
memurlarının hukuk ve vecaibi ile mezkür kanunun 17 nci maddesi
hükümleri dairesinde iştirak ettirilir ve bunların % 5 aidatı ile Yalova
Kaplıcaları İşletme İdaresi bütçesinden tediye edilecek muadilleri hakkında
aynı hükümler tatbik olunur.
Denizbank memurlarından bu hizmetlerinde müstahdem iken yeni teşkilat
kadrolarında vazife almıyarak açıkta kalacaklar hakkında mezkur (3633)
sayılı kanunun beşinci muvakkat maddesi dairesinde muamele yapılır.
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Madde 15 – Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin hesap usulleri ve alım,
satım muameleleri Maliye ve Sağlık bakanlarınca tesbit ve İcra Vekilleri
Heyetince tasvip olunacak esaslar dairesinde yapılır.
Madde 16 – Kaplıcalar tarifesi, İşletme Müdürünün iştirakile Sağlık Bakanlığı tarafından teşkil edilecek bir heyet marifetile tesbit ve adı geçen
vekaletçe tasdikten sonra tatbik olunur.
(Ek fıkra: 3/6/2004-5185/3 md.) İşletmenin kiralanması veya restore
et-işlet-devret usulü ile devredilmesi halinde ise, kaplıcalar tarifesi, kiracının veya devralanın teklifi üzerine Sağlık Bakanlığınca aynen veya değiştirilerek onaylanmak suretiyle belirlenir.
(Ek fıkra: 3/6/2004-5185/3 md.) Kaplıcalar tarifesi; işletmenin alt yapısının yenilenmesi, Yalova Termal kaplıcaları ile bunlara ait bina, müştemilat
ve diğer tesisatın restore edilmesi ve geliştirilmesi için harcamada bulunulmasına imkân verecek şekilde, maliyet ve işletmecilik esaslarına göre
belirlenir.
Madde 17 – Yalova, Denizyolları idaresinin sefer ve tarifeleri bakımından
(Mütecavir sahiller) meyanındadır.
Madde 18 – 3287 numaralı kanun mülgadır.
Geçici Madde 1 – (3653 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat
maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Yalova Kaplıcaları ve müştemilatının yeni idareye devri (3633) sayılı kanunun 16 ncı maddesinde tespit edilen esaslar dairesinde icra ve kıymet
takdirini mucip ahvalin Sağlık Bakanlığınca intihap olunacak bir memurun da iltihakile mezkür madde ile tayin edilen komisyon tarafından takdir
edilir.
Devir muameleleri yine mezkür kanunun muvakkat ikinci maddesi ahkamına göre yapılır.
Madde 19 – Bu kanun 1 Temmuz 1939 tarihinden muteberdir.
Madde 20 – Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Sağlık ve Münakalat
Vekilleri memurdur.
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10.

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ
GERÇEK KİŞİLERE VEYA ÖZEL HUKUK
TÜZEL KİŞİLERİNE KİRALANMAK VEYA
RESTORE ET-İŞLET-DEVRET USULÜ İLE
DEVREDİLMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİNE
DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova İli dahilinde olup
Bakanlar Kurulunca onaylanmış haritasında gösterilen sınır içinde yer alan
ve değerlendirilmek üzere intifa ve idaresi Sağlık Bakanlığına devredilmiş
bulunulan Devlete ait sıcak ve soğuk su kaynakları ile kaplıcaların ve bunlara ait binaların, kaplıcalar tesisatını ve arazinin, gerçek kişilere veya özel
hukuk tüzel kişilerine kiralanmak ya da restore et-işlet-devret usulü ile
devredilmek suretiyle işletilmesine dair usul ve esasların belirlenmesidir.
(2) Bu Yönetmelik, Yalova İli dahilinde olup Bakanlar Kurulunca
onaylanmış haritasında gösterilen sınır içinde yer alan ve değerlendirilmek üzere intifa ve idaresi Sağlık Bakanlığına devredilmiş bulunulan
Devlete ait sıcak ve soğuk su kaynakları ile kaplıcaları ve bunlara ait binaları, kaplıcalar tesisatını ve araziyi kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/1939 tarihli ve 3653 sayılı
Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanunun 1
inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bakım: Taşınmazın korunmasına ve kullanılır halde bulundurulmasına yönelik olarak alınacak tedbirleri,
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c) Diğer üniteler: Taşınmazın işletme bütünlüğü ile doğrudan irtibatı
bulunmayan büfe, kantin, çay ocağı, çay bahçesi, lokanta, kafeterya, dükkan gibi üniteleri,
ç) Hizmet ünitesi: Taşınmazın işletme bütünlüğü ile doğrudan irtibatı bulunan otel, kaplıca, havuz, restoran gibi başlı başına bir bölüm teşkil
eden üniteleri,
d) İşletme İdaresi: Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresini,
e) Kiralama: Taşınmazın tamamının veya belirli bir kısmının mevcut
durumu ile kullanılmak suretiyle kiralanmasını,
f) Onarım: Taşınmazın bozulmuş ve eskimiş yerlerinin yeniden yapılmasını,
g) Restorasyon: Taşınmazın yıkılmış, yıpranmış veya bozulmuş olan
bölümlerinin aslına uygun olarak onarılmasını,
ğ) Restore et-işlet-devret yöntemi: Yapılacak restorasyon karşılığında taşınmazın tamamının veya belirli bir kısmının işletme hakkının, ihale
ile belirlenen sürece yükleniciye devrini ve belirlenen sürenin bitiminde
yüklenici tarafından işletme hakkının Bakanlığa iadesini,
h) Taşınmaz: Yalova İli dahilinde olup Bakanlar Kurulunca onaylanmış haritasında gösterilen sınır içindeki Devlete ait sıcak ve soğuk su
kaynakları ile kaplıcaları ve bunlara ait binaları, kaplıcalar tesisatını ve
araziyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yetki, Bedel Tespiti, İhale ve Kiralamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Yetki
MADDE 4 – (1) Taşınmaz tamamen kiraya verilebileceği gibi, hizmet veya diğer üniteler itibarıyla da kiraya verilebilir.
(2) Taşınmazın tamamen kiraya verilmesine Bakanlıkça, hizmet üniteleri itibarıyla kiraya verilmesine ise İşletme İdaresinin teklifi üzerine Bakanlıkça karar verilir. Diğer üniteler İşletme İdaresince kiraya verilir.
Bedel tespiti
MADDE 5 – (1) Taşınmazın tamamen veya hizmet üniteleri itibarıyla kiraya verilmesinden önce, kiralamaya konu yerlerin tahmini kira bedeli
tespit edilir.
(2) Tahmini kira bedeli, Bakanlıkça görevlendirecek biri başkan, ikisi konunun uzmanı olmak üzere üç kişi ile Maliye Bakanlığı ve Kültür
ve Turizm Bakanlıklarınca görevlendirilecek birer temsilciden oluşan beş
kişilik komisyon tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne göre takdir edilir. Komisyon gereken durumlarda uzman kuruluşlardan personel ve teknik yardım alabilir.
(3) Diğer ünitelerin tahmini kira bedeli ise, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre İşletme İdaresince takdir edilir.
İhale komisyonu
MADDE 6 – (1) Taşınmazın tamamen veya hizmet üniteleri itibarıyla kiraya verilmesi halinde ihale komisyonu, Bakanlıkça görevlendirilecek
biri başkan olmak üzere dört kişi, Maliye Bakanlığınca görevlendirilecek
bir temsilci ile Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden alınacak temsilcilerin katılımı ile
en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur. İhale komisyonlarına ilgili idarelerce aynı sayıda yedek üye görevlendirilir.
(2) Diğer ünitelerin kiraya verilmesinde ise ihale komisyonu, İşletme İdaresi Müdür Yardımcısı başkanlığında bu İdareden bir üye ile mahalli Maliye teşkilatı temsilcisinden oluşur. İhale komisyonlarına, ihale kararlarına katılmamak şartı ile ilgili idarelerden yeteri kadar memur ve uzman
görevlendirilebilir.
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(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı
ve üyeleri oy ve komisyon kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan
komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak
zorundadır.
(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar,
komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
İhale usulü
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ihale
işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (a), (c)
ve (d) bentlerinde belirtilen usullerden uygun olanı tatbik edilmek suretiyle yapılır.
Kiralama yöntemi
MADDE 8 – (1) Restore et-işlet-devret yöntemi dışında taşınmazın
mevcut durumu ile kullanılmak üzere kiralanmasına karar verilmesi halinde, yapılacak ihalede en yüksek bedeli teklif edene kiraya verilir. Müteakip yıllar kira bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksindeki meydana gelen artış oranı kadar artırılır.
Bu fıkra uyarınca yapılacak kiralama işlemlerinde sözleşme süresi on yılı
geçemez.
(2) Bakanlık tarafından taşınmazın restore et-işlet-devret yöntemi
ile işletme hakkının
devredilmesine karar verilmesi halinde; Bakanlıkça hazırlanacak veya
İşletme İdaresinin bütçesinden karşılanmak üzere Bakanlık tarafından
18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki
Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak
Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile
Değerlendirme, Muhafaza, Nakil işleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin
Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hizmet satın alınması suretiyle hazırlattırılacak ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülecek teknik şartname ve projeye göre yapılması gereken
yatırım karşılığında ihaleye çıkarılır.
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(3) Restore et-işlet-devret yöntemi ile işletme hakkı devredilmek
üzere ihaleye
çıkarılacak taşınmaz için, Bakanlık tarafından hazırlanacak idari şartname
ve bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanacak teknik şartname ve
proje esaslarına göre belirlenecek süreden en çok süre indirimi yapmayı
teklif eden istekliye, şartnamesinde ayrıca kira bedeli alınması öngörülmüş
ise bu bedel de alınmak suretiyle işletme hakkı verilir.
(4) Restore et-işlet-devret yöntemi ile yapılacak işletme hakkı devri
işlemlerinde sözleşme süresi, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teknik şartname ve projeye göre yapılması gereken yatırımın maliyeti ve ayrıca bir işletme bedeli alınması öngörülmüş ise bu bedel de dikkate alınarak
Bakanlıkça belirlenir.
(5) Restore et-işlet-devret yöntemi ile işletme hakkı devredilen taşınmazın restorasyonu ile ilgili teknik hizmetler Bakanlık ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.
İhale kararının onaylanması veya iptal edilmesi
MADDE 9 – (1) Taşınmazın tamamen veya hizmet üniteleri itibarıyla kiraya verilmesine yönelik ihale komisyonu kararları ile restore et-işlet-devret yöntemi ile işletme hakkının devredilmesine yönelik ihale komisyonu kararları Bakanlıkça, diğer ihale komisyonu kararları ise İşletme
İdaresi Müdürünce onaylanır veya iptal edilir.
Görev ve sorumluluklar
MADDE 10 – (1) Kiracılar, taşınmaz üzerinde yapacakları her türlü
işlem ve uygulamalarda, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat ile şartname ve sözleşme
hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre işlem yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tarifeler
MADDE 11 – (1) İşletmenin mevcut durumu ile kullanılmak üzere
kiralanması veya restore et-işlet-devret usulü ile işletme hakkının devredilmesi halinde, kaplıcalar tarifesi, kiracının veya işletme hakkını devralanın teklifi üzerine Bakanlıkça aynen veya değiştirilerek onaylanmak
suretiyle belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen ihale işlemleri ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Sağlık
Bakanları birlikte yürütür.
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