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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/8283

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                         F. IŞIK                                  M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                  Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2015/8284

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                         F. IŞIK                                  M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                  Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8285

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                         F. IŞIK                                  M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                  Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8290

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                         F. IŞIK                                  M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                  Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8312

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                    L. ELVAN                                Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                          S. SOYLU

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                                   C. YILMAZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                      F. IŞIK                                            B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARI

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/657

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına

Büyükelçi Ali Naci KORU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 

18/12/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve

Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi

yürürlükten kaldırılmış, mevcut (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi, mevcut

(ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan bentler

bunlara göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,”

“i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri,

sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar,

puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi,

son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, gerek görülmesi halinde öğrenim dallarına

ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en

az otuz gün önce Resmî Gazete ile DPB ve Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Per-

sonel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı

olarak bildirilir ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “liste

halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “KPDS” ibaresi “YDS” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ

ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği

Ödenmesine Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat

verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip üreticilerin destek-

lenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/11/2015 tarihli ve 2015/8215 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Ka-

rara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2012 28384
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ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,

d) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda fındık

üretimi yapan üreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) Fındık Üretici Belgesi: Fındık Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt bel-

gesini,

f) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı

veya yüz seksen adet fındık dalı bulunan yerleri,

g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ğ) İl fındık komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında;

Bakanlık, defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret

ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin

katılımıyla oluşturulan komisyonu,

h) İlçe fındık komisyonu: Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, mal müdürlüğü, Tapu

ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası,

ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

ı) Karar: 9/11/2015 tarihli ve 2015/8215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararı,

i) Ruhsatlı alan: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan

alanı,

j) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Miktarı, Başvurular ve Başvuruda İstenecek Belgeler

Desteklemeden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı

MADDE 5 – (1) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen

sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları

hariç gerçek ve tüzel kişilere 2015 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi

yapılır.

Başvurular

MADDE 6 – (1) 2015 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 2015 üretim yılında

Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak

kaydıyla Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 1/4/2016 tarihi mesai bitiminde sona erer.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 7 – (1) Alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin

müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıt yaptırmaları veya ka-

yıtlarını güncellemeleri kaydıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne mü-

racaat etmeleri gerekmektedir.

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) Fındık üretici belgesi.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Ödemesinin Uygulanması

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 8 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından alan bazlı gelir desteği başvurularına esas

alanların niteliklerinin belirlenmesinde; TBS’de il/ilçe Müdürlüklerinin kullanımına sunulan

veriler, il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları,

coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları, haritalar, eski yıllara ait fındık kütük defterlerindeki ve-

rilerin yanında altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarından yararlanılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin bir şekilde ve koordinasyon içerisinde yü-

rütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/ilçe müdürlüğü 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden

alarak her üretici adına bir alan bazlı gelir desteği dosyası açar.

b) İl/ilçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu Çiftçi Kayıt Sistemi

ve Fındık Kayıt Sistemi ile kontrol eder.

c) İl müdürlüğü; merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü

olduğu görevleri yapar.

ç) İl/ilçe fındık komisyonu hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre topla-

narak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

d) İl fındık komisyonu, merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe fındık komisyonunun yap-

makla yükümlü olduğu görevleri yapar.

e) İl/ilçe müdürlüğü, ödemeye esas incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben ÇKS’den

üretici detayında icmali (Ek-2) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde on gün süreyle askıda

bırakılmasını sağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar

ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz

olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye

alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda

üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller ÇKS’den tekrar alınır ve onay için

il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlüğü, ÇKS’den köy detayında icmalleri (Ek-3) alır ve onay için il/ilçe

fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2’leri (Ek-3) ve komisyon kararını imzalayarak

ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki

bilgiler ile icmal-2’leri (Ek-3) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde,

ÇKS’den ilçe detayında icmal-3’ü (Ek-4) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

g) İl fındık komisyonu icmal-3 (Ek-4) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının

ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını

da BÜGEM’e gönderir.

ğ) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3’teki (Ek-4) toplam tutarı ödemelerin yapıl-

masını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını

müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait

doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.
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Finansman ve ödemeler

MADDE 9 – (1) 2015 yılı ürününe ait alan bazlı gelir desteği ödemeleri ilgili yılı takip

eden yıl içerisinde yapılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği ödemesi Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama terti-

binden yapılır. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ara-

cılığı ile gerçekleştirilir. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme

tutarının % 0,2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler

MADDE 10 – (1) Aşağıda yer alan üreticiler desteklemeden faydalanamazlar:

a) Müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanlar,

b) Fındık bahçesinde ara ziraatı yapanlar,

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler,

ç) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden des-

tekleme programlarından yararlandırılmamasına karar verilenler,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin

kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getir-

meyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere

sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai,

hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge

veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken

sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-

meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan

fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yarar-

landırılmaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DAĞITIM SİSTEMİ GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin ve tari-

felerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin ve tarifelerinin

belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM): Yatırımların finansmanı kapsamında

kullanılan kaynakların maliyetleri olan, borç maliyet oranı ve öz kaynak maliyet oranı ile bu
kaynaklar için Kurul tarafından uygun bulunan ağırlıklardan hareketle hesaplanan alternatif
getiri oranını,

b) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Ülkemiz elektrik dağıtım sistemi altyapı-
sının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji
geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet ka-
litesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla geliştirilen pilot uygu-
lamalar dâhil araştırma ve geliştirme projeleri kapsamında yapılan faaliyetleri,

c) Bakım onarım hizmet geliri: Bakım onarım yükümlülüğü dağıtım şirketlerinde ol-
mayan elektrik tesislerinde dağıtım şirketi tarafından malzeme ve hizmet bedeli karşılığında
yapılan işler için sağlanan geliri,

ç) Baz TÜFE: Gelir gereksinimi hesaplamalarında yer alan tutarlara baz olan TÜFE
değerini,

d) Ceza, nefaset, teminat ve tazminat gelirleri: Yüklenici firmalarca yapılan iş ve iş-
lemlerdeki eksiklik ve kusurlar sebebi ile dağıtım şirketinin yüklenici firmadan elde ettiği,
hakedişe yansımayan gelirler ile bu mahiyetteki gelirleri,

e) Dağıtım bağlantı bedeli: Kullanıcıların dağıtım gerilim seviyesinden dağıtım siste-
mine bağlanması ile ilgili olarak yapılan masrafların karşılanmasını esas alan işlemler için ta-
hakkuk ettirilen bedeli,

f) Dağıtım bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarının sistemden çektikleri veya sisteme
verdikleri birim enerji için ödeyecekleri tutarı,

g) Dağıtım gelir tavanı: Bir dağıtım şirketinin bir tarife yılında toplayacağı gelirin sı-
nırını,
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ğ) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller: Dağıtım hizmetinin sunulması sıra-

sında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan

bedelleri,

h) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden elektrik da-

ğıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,

ı) Danışmanlık geliri: Dağıtım şirketleri tarafından verilen danışmalık hizmeti kapsa-

mında sağlanan geliri,

i) Danışmanlık giderleri: Niteliği itibarıyla yatırım harcamaları ile teknik bütünlüğü

haiz hizmet alımları haricindeki danışmanlık alımlarına ilişkin giderleri,

j) Dava giderleri: Mahkeme ve avukatlık masrafları gibi, davaların görülmesine ilişkin

olarak katlanılan ve sözleşmeli avukat vekâlet ücreti, dava mahkeme giderleri, hukuk giderleri,

noter giderleri gibi muhasebe hesaplarında izlenen giderleri,

k) Değişken maliyet bileşeni (DMB): Bir tarife yılı için belirlenen sistem işletim gelir

tavanının; talep miktarı, kullanıcı sayısı, şebeke büyüklüğü ve benzeri değişkenlere bağlı olarak

değişeceği öngörülen maliyetlere karşılık gelen kısmını,

l) Değişken maliyet oranı: Yıllık sistem işletim gelir gereksiniminin; talep miktarı, kul-

lanıcı sayısı, şebeke büyüklüğü ve benzeri değişkenlere bağlı olarak değişeceği öngörülen kıs-

mının yıllık sistem işletim gelir gereksinimine oranını,

m) Diğer gelirler (DG): Dağıtım şirketlerinin dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin

bedeller yoluyla elde ettiği gelirler dışında dağıtım faaliyeti kapsamında elde ettiği düzenlemeye

tabi diğer gelirleri,

n) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piya-

sası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,

o) Düzeltilmiş reel makul getiri oranı (RMGOd): Reel makul getiri oranının tarifeye

esas düzenlenmiş varlık tabanı ile aynı dönemsel baza getirilmiş halini,

ö) Düzeltme bileşeni: Tarife hesaplamalarına esas öngörülen değerler ile gerçekleşen

değerler arasında oluşan farkların parasal etkilerinin tarifelere yansıtılması için kullanılan ka-

lemleri,

p) Düzenlemeye esas işletme gideri: Dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetiyle ilgili iş-

letme giderlerini karşılayabilmeleri için sistem işletim gelir gereksinimi hesabında öngörülen

tutarı,

r) Düzenlenmiş varlık tabanı (DVT): Her bir tarife yılı için yılbaşı ve yılsonu olmak

üzere, ilgili yatırım harcaması tutarlarının itfa edilmemiş kısımlarından hareketle hesaplanan

tutarı,

s) Düzenleyici hesap planı: Dağıtım şirketlerinin muhasebe kayıtlarının raporlanmasına

ilişkin Kurul kararı ile belirlenmiş olan hesap planını,

ş) Emreamade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya

serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere ta-

hakkuk ettirilen bedeli,

t) Faiz oranı (FO): Düzeltme bileşeni hesaplamalarında kullanılan ve bir tarife yılı için

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ağırlıklı ortalama Türk Lirası mev-

duat faiz oranını,
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u) Gelir düzenlemesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, mevzuat uyarınca bir

uygulama dönemi ve/veya tarife yılı için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi

amacıyla Kurum tarafından yapılan düzenlemeyi,

ü) Gelir farkı: Bir tarife yılına ait sistem işletim gelir tavanının ilgili tarife yılı haziran

ayı TÜFE'sine göre hesaplanan değeri ile ilgili tarife yılında gerçekleşen sistem işletim gelirinin

ilgili tarife yılı haziran ayı TÜFE'sine göre hesaplanan değeri arasındaki farkı,

v) Genel kalite indikatörü: Dağıtım şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen

ve kalite faktörü haricinde uygulanacak olan performans teşvikine esas değişkeni,

y) Güç aşım bedeli: Güç bedeline muhatap dağıtım sistemi kullanıcılarının tarifeye esas

güç değerinin üzerinde çekiş yapmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden ilgili kullanıcılara

aylık olarak tahakkuk ettirilen bedeli,

z) Güç bedeli: Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin olarak sistem kullanıcılarına güç

üzerinden uygulanan bedeli,

aa) Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli: Şikâyet konusu parametrenin 21/12/2012 tarihli

ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin

Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde Alçak

Gerilim (AG) ve Orta Gerilim (OG) seviyesinden bağlı kullanıcılara tahakkuk ettirilen bedeli,

bb) Hasar geliri: Dağıtım şirketinin zilyetliğinde olan ve dağıtım bölgesinde bulunan

her türlü taşınır, taşınmaz, tesis, malzeme ve benzeri unsurlara üçüncü şahıslar tarafından ve-

rilen zararlara ilişkin sigorta şirketinden veya ilgilisinden alınan geliri,

cc) Hedef kayıp oranı (HKO): Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılına ilişkin Kurul

tarafından belirlenen, tarife yoluyla karşılanan kayıp enerji oranını,

çç) İtfa: Yatırım tavanının ve kabul edilen net yatırım harcamalarının Kurul tarafından

belirlenen itfa süresi içerisinde geri dönüşünün sağlanması amacıyla eşit taksitler halinde gelir

gereksinimine yansıtılan tutarı,

dd) İtfa süresi (İS): Bir tarife yılına ait yatırım harcamalarının geri dönüşünün sağlana-

cağı Kurul tarafından belirlenen süreyi (yıl),

ee) Kabul edilen net yatırım harcamaları: Kabul edilen yatırım harcamaları tutarından

varlık satış gelirlerinin düşülmesi suretiyle her bir tarife yılı için hesaplanan tutarı,

ff) Kabul edilen yatırım harcamaları: Ön kabulden geçmiş yatırım harcamalarından bu

Tebliğ hükümlerine göre gelir ve tarife düzenlemelerinde esas alınmaları Kurul kararıyla onay-

lanan yatırım harcamalarını,

gg) Kaçak elektrik enerjisi kullanım geliri: 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hesaplanan

kaçak olarak tüketilen enerji için tahakkuk eden geliri,

ğğ) Kalite faktörü (KF): Kalite göstergelerine ilişkin olarak belirlenecek eşik ve hedef

değerler ile gerçekleşmeler arasındaki farkın dağıtım sistemi gelir tavanına etkisini belirleyen

yüzdesel değeri,

hh) Kalite göstergesi (KG): Kalite faktörü hesaplamasına esas olmak üzere dağıtım şir-

ketlerinin sunduğu hizmetin kalitesini ölçmek amacıyla Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına

İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kapsamında belirlenen göstergeleri,
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ıı) Kayıp enerji: Dağıtım sistemine giren enerji ile fatura tahakkukuna esas sistemden
çıkan enerji arasındaki farktan hareketle hesaplanan, elektrik enerjisinin dağıtım şebekesi üze-
rinden nakli sırasında dağıtım tesisi unsurlarında oluşan teknik olarak kaybolan enerji ile diğer
teknik olmayan nedenlerden kaynaklanan kayıp enerjiyi,

ii) Kayıp enerji gelir gereksinimi: Dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik mik-
tarına hedeflenen kayıp oranının uygulanmasıyla bulunan enerji miktarı esas alınarak hesapla-
nan gelir gereksinimini,

jj) Kayıp enerji gelir tavanı: Kayıp enerji tedariki kapsamında oluşan maliyetlerin hedef
oranlar doğrultusunda karşılanması amacıyla bir tarife yılında kullanıcılardan toplanacak gelirin
sınırını,

kk) Kesme bağlama bedeli: Tüketicinin elektriğinin kesilmesi veya bağlanması aşama-
larından sadece birinde uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen bedeli,

ll) Kontrol edilemeyen maliyet bileşeni: Bir tarife yılı için belirlenen sistem işletim
gelir tavanının, dağıtım şirketi tarafından kontrol edilemeyen maliyetlere karşılık gelen kısmını,

mm) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
nn) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
oo) Lisanssız elektrik üretim tesislerinden alınan diğer gelirler: 2/10/2013 tarihli ve

28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik ile tanımlanan işlemler çerçevesinde elde edilen gelirleri,

öö) Mahkeme kararı gereği oluşan tazminat ve benzeri giderleri: Mahkeme kararı gereği
yapılan tazminat ve benzeri ödemeleri,

pp) Makul getiri tutarı: Düzeltilmiş reel makul getiri oranının tarifeye esas düzenlenmiş
varlık tabanına uygulanması ile bulunan tutarı,

rr) Nominal makul getiri oranı (NMGO): Düzenlenmiş varlık tabanını oluşturan yatırım
harcamalarının finansmanında kullanılan kaynakların maliyetleri ve piyasa riskleri dikkate alı-
narak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) yöntemiyle hesaplanan getiri oranını,

ss) Normalize edilmiş işletme giderleri: Geçmiş dönem işletme giderlerinin arızi nite-
likte olanların çıkarılması, daha önce oluşmamış ancak gelecekte oluşması olası işletme gider-
lerinin eklenmesi gibi düzeltmeler yapılarak elde edilen işletme giderlerini,

şş) Otomatik sayaç okuma geliri: Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve
Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca ücrete tabi olan veri pay-
laşımları kapsamında piyasa katılımcıları veya kullanıcılardan alınan bedeller kapsamında olu-
şan geliri,

tt) Ödeme bildirimi ve ikinci ihbar bırakılmasından sağlanan gelir: Tedarik lisansına
sahip tüzel kişilerin talebi üzerine, dağıtım şirketinin kendi görev bölgesinde verdiği ödeme
bildirimi bırakılması ve borcunu vadesinde ödemeyen müşterilere borcun ödenmesini hatırlat-
mak amacıyla ihbar yapılması işi kapsamında sağlanan geliri,

uu) Ölçü test geliri: Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara ait elektrik
tesislerinde test ve ölçümlerin yapılması sonucu alınan kira bedeli karşılığı sağlanan geliri,

üü) Ön kabulden geçmiş yatırım harcamaları: Dağıtım şirketleri tarafından bir tarife
yılı içerisinde kullanıma hazır hale getirilen yatırımlardan, yatırımlara ilişkin ikincil mevzuat
kapsamında tarife hesaplamalarında esas alınabilecekleri Kurul kararıyla onaylananlara ilişkin
harcamaları,

vv) Piyasa takas fiyatı (PTF): DUY kapsamında düzenlenen gün öncesi piyasasında
uzlaştırma dönemi bazında oluşan piyasa takas fiyatını,
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yy) Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına
tabi olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması ha-
linde ilgili mevzuat kapsamında tahakkuk ettirilen bedeli,

zz) Reel makul getiri oranı (RMGO): Nominal makul getiri oranının enflasyon etkisin-
den arındırılması ile bulunan oranı,

aaa) Sabit maliyet bileşeni (SMB): Bir tarife yılı için belirlenen sistem işletim gelir ge-
reksiniminin; talep miktarına, kullanıcı sayısına, şebeke büyüklüğüne ve benzeri değişkenlere
bağlı olarak değişmeyeceği öngörülen kısmını,

bbb) Sayaç kontrolü geliri: Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 41 inci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca sağlanan geliri,

ccc) Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli: AOSM hesaplamasında özkaynak ma-
liyet oranının belirlenmesinde kullanılan, hisse senedinden yatırımcıların beklediği getiri ora-
nının risksiz faiz oranına, pazar risk primine ve menkul kıymetin betasına bağlı olarak oluşa-
cağını savunan genel kabul görmüş modeli,

ççç) Sistem işletim gelir gereksinimi: Dağıtım şirketinin kayıp enerji ve genel aydın-
latma amaçlı enerji tedariki faaliyeti kapsamında oluşan maliyetleri hariç, dağıtım faaliyetini
yürütebilmesi için katlanacağı yatırım ve işletme gideri niteliğindeki maliyetleri karşılamak
amacıyla belirlenen gelir gereksinimini,

ddd) Sistem işletim gelir tavanı: Bir dağıtım şirketinin bir tarife yılında sistem işletim
faaliyeti için toplayacağı gelirin sınırını,

eee) Tarife yılı: Bir uygulama dönemi içerisinde yer alan her bir takvim yılını,
fff) Tarifeye esas düzenlenmiş varlık tabanı (ODVT): Her bir tarife yılı için tarife yılı

yılbaşı ve yılsonu düzenlenmiş varlık tabanlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunan ve
gelir gereksinimi hesaplamalarında kullanılan tutarı,

ggg) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen tüketici fiyat endeksini,
ğğğ) Usulsüz elektrik kullanım geliri: Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

kapsamında hesaplanan, usulsüz elektrik enerjisi kullanımı için tahakkuk eden geliri,
hhh) Uygulama dönemi: Tarife parametrelerinin geçerli olduğu bir yıl ve üzerinde bir

zamanı kapsayan süreyi,
ııı) Uzlaştırma dönemi: DUY kapsamında belirlenen her bir uzlaştırma dönemini,
iii) Varsayılan yatırım tavanı: İçinde bulunulan uygulama döneminin son yılı için, kabul

edilen net yatırım harcamalarının yerine kullanılmak ve farklılıkları sonradan düzeltilmek üzere
belirlenen tutarı,

jjj) Verimlilik parametresi: Dağıtım şirketlerinin verimliliğinin arttırılmasının teşvik
edilmesi için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer uygulamalar göz önüne alınarak gelir düzenle-
mesi kapsamında yüzde cinsinden belirlenen parametreyi,

kkk) Yatırım tavanı: Dağıtım şirketleri tarafından yatırım karakteristikleri bazında Ku-
ruma sunulan ve Kurul tarafından değiştirilerek ya da değiştirilmeksizin onaylanan yatırım
harcamalarına ilişkin tutarı,

lll) Yönetmelik: Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğini,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mev-

zuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Dağıtım Sisteminin Kullanımına İlişkin Bedeller

Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller
MADDE 5 – (1) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketlerinin

dağıtım faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kap-
samda, dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi
için gerekli olan yatırım harcamaları, işletme giderleri, kayıp enerji tedarik maliyetleri, iletim
tarifesi kapsamında ödenen tutarlar, faaliyetin yürütülmesi kapsamında kamu kurumlarına öde-
nen bedeller, araştırma ve geliştirme giderleri ile dağıtım faaliyetinin sürdürülebilmesi için kat-
lanılan diğer maliyetler dikkate alınır.

(2) Dağıtım şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları her bir dağıtım
şirketi tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur. Kurul söz konusu usul ve esasları aynen veya
değiştirerek onaylar ve onaylanan usul ve esaslar ilgili tarife dönemi boyunca uygulanır. Bir
dağıtım bölgesindeki kullanıcıların sınıflandırılması, kullanıcı sınıflarına uygulanacak bedeller
ve bu bedellerin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler dağıtım şirketlerinin tarife uygulamalarına
ilişkin usul ve esaslarında yer alır.

(3) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım gelir tavanı ve talep tahmini
dikkate alınarak, dağıtım şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları kapsamında
hesaplanır. Dağıtım gelir tavanı, sistem işletim gelir tavanı ile kayıp enerji gelir tavanı unsur-
larından oluşur.

(4) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller; dağıtım bedeli, güç bedeli, güç
aşım bedeli ve emreamade kapasite bedeli gibi kalemlerden oluşur. Bu kalemlerin kapsamı ve
her bir kullanıcı grubuna bu kalemlerden hangisi/hangilerinin uygulanacağı dağıtım şirketle-
rinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarında düzenlenir.

İKİNCİ KISIM
Sistem İşletim Gelir Tavanı

BİRİNCİ BÖLÜM
Sistem İşletim Gelir Gereksinimi

Sistem işletim gelir gereksinimi hesaplamaları
MADDE 6 – (1) Sistem işletim gelir gereksinimi, uygulama dönemi öncesinde her ta-

rife yılı için aşağıdaki eşitlik (1)’e göre hesaplanır:

t : Uygulama dönemindeki her bir tarife yılını,
ud : Uygulama dönemini,
SGGt : t tarife yılına ilişkin sistem işletim gelir gereksinimini,
SMBİt : t tarife yılı sistem işletim gelir tavanının sektörel ya da dağıtım şirketine

özel ortalamalarla hesaplanan sabit maliyet bileşeninin işletme giderlerine
karşılık gelen kısmını,

DMBt : Eşitlik (13)’e göre hesaplanan t tarife yılı sistem işletim gelir tavanının de-
ğişken maliyet bileşenini,
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Xi : Dağıtım şirketinin uygulama döneminin ilk yılından t tarife yılına (i, yıllar
olmak üzere) kadar olan verimlilik parametrelerini,

KMBt : t tarife yılı sistem işletim gelir tavanı için öngörülen kontrol edilemeyen
maliyet bileşenini,

ARGEt : t tarife yılı için belirlenen araştırma ve geliştirme bütçesini,
YBt : t tarife yılı sistem işletim gelir tavanının yatırım harcamalarına karşılık ge-

len kısmını (itfa ve makul getiri tutarı toplamı),
VFt : Uygulama döneminin her bir yılında yapılması öngörülen yatırım nede-

niyle oluşan itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki farktan kay-
naklanan vergi farkı tutarlarının bugünkü değerini,

gösterir.
(2) Sistem işletim gelir gereksinimi tutarları ve bu hesaba esas tüm unsurlar uygulama

dönemi baz TÜFE endeksine göre hesaplanır. Baz TÜFE endeksi gelir gereksinimlerinin onay-
landığı Kurul kararında yer alır.

(3) Gelir gereksinimini oluşturan kalemler kapsamındaki maliyetlerin nitelikleri dikkate
alınarak her bir tarife yılı için belirlenen sistem işletim gelir gereksinimi; sabit, değişken ve
kontrol edilemeyen maliyet bileşenlerine ayrılır.

Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamaları
MADDE 7 – (1) Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamaları kapsamında; dağıtım

şirketleri, geçmiş yıllara ilişkin işletme giderlerine ait verileri düzenleyici hesap planı çerçe-
vesinde dağıtım faaliyetiyle ilgili olan işletme giderleri ile dağıtım faaliyeti ile ilgili olmayan
işletme giderleri olmak üzere iki ana başlık altında Kuruma sunar.

(2) Dava giderleri, icra giderleri, sosyal sorumluluk giderleri, seminer, panel ve konfe-
rans giderleri, reklam giderleri, dernek, sendika ve oda aidatları, temsil ve ağırlama giderleri,
danışmanlık giderleri, bağımsız denetim ve mali müşavirlik giderleri, yönetim ve destek hiz-
metleri giderleri gibi giderler ile mahkeme kararı gereği oluşan tazminat ve benzeri giderleri
(emsal kararlar dikkate alınarak mahkeme kararı olmaksızın ödenenler de dâhil) için söz konusu
giderler eklenmeden belirlenen kontrol edilemeyen işletme giderleri hariç düzenlemeye esas
işletme gideri %7 artırılır.

(3) Amortisman giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate
alınmaz.

(4) Güvence bedeli güncelleme farkı giderleri düzenlemeye esas işletme giderlerinde
dikkate alınmaz.

(5) Sistem işletim gelir gereksinimi hesaplamalarında finansman gideri niteliğinde olan
faiz giderleri, vade farkı, finansal kiralama giderleri, kambiyo zararları, gecikme zammı gider-
leri ve sayılan gider kalemleri ile benzer mahiyette olan diğer finansman giderleri düzenlemeye
esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(6) Dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan KDV ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü vergi,
resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler tarife hesaplamalarında dikkate alınır.

(7) Kurum, düzenlemeye esas işletme giderinin hesaplanmasında; ilgili dağıtım şirke-
tinin önceki yıllara ait verilerini, aynı faaliyetle iştigal eden yerli ve/veya yabancı diğer tüzel
kişilere ait verileri ve/veya ekonometrik modeller, referans şirket modellemesi gibi modelle-
meler ile analiz edilerek hesaplanan verileri dikkate alır. Hesaplamalarda bunlardan birisi dik-
kate alınabileceği gibi birden fazlası da dikkate alınabilir.
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(8) Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarına dâhil olan faaliyet ve hizmetler
için önceki yıllara göre makul olmayan artışlar ile arızi nitelikte olanlar dikkate alınmaz. Bu
kapsamda, düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında normalize edilmiş işletme gi-
derleri esas alınır.

(9) Sayaç okuma, tüketici hizmetleri, arıza ve bakım-onarım, sayaç sökme-takma ve
kesme-bağlama gibi faaliyetlere ait giderler düzenlemeye esas işletme gideri kapsamında de-
ğerlendirilir.

(10) Gelir düzenlemesi hesaplamalarında, Kurul tarafından onaylanmış düzenlemeye
esas işletme giderinin, Kurul tarafından belirlenecek verimlilik parametresi dikkate alınarak
hesaplanan kısmının karşılanması esastır. Bu kapsamda, verimlilik parametresi hesaplamala-
rında kontrol edilemeyen işletme giderleri dikkate alınmaz.

(11) Gerçekleşen işletme giderinin, sistem işletim gelir tavanı hesabında dikkate alınan
düzenlemeye esas işletme giderinin üzerinde ya da altında oluşması durumunda, ortaya çıkan
fark gelir ve tarife düzenleme hesaplamalarında dikkate alınmaz. Ancak kontrol edilemeyen
işletme giderleri dikkate alınarak belirlenen kontrol edilemeyen maliyet bileşeni kapsamında
bu Tebliğ hükümlerine göre yapılan düzeltmeler bu hükmün istisnasını oluşturur. Değişken iş-
letme giderlerine ilişkin düzeltme, bu giderlerin hesaplanmasında esas alınan değişkenlerin
gerçekleşmeleri ile öngörülen değerleri arasındaki farka göre yapılır.

Düzenlemeye esas işletme giderinin unsurları

MADDE 8 – (1) Düzenlemeye esas işletme gideri; sabit, değişken ve kontrol edileme-
yen işletme giderleri olarak sınıflandırılır.

(2) Bir uygulama dönemi içerisinde talep miktarı, kullanıcı sayısı, şebeke büyüklüğü
ve benzeri değişkenlere bağlı olarak değişmeyeceği öngörülen ve kontrol edilemeyen işletme
giderleri kapsamına girmeyen işletme giderleri sabit işletme giderleri olarak kabul edilir.

(3) Talep miktarı, kullanıcı sayısı, şebeke büyüklüğü ve benzeri değişkenlere bağlı ola-
rak değişeceği öngörülen ve dağıtım şirketi tarafından kontrol edilebilir nitelikteki işletme gi-
derleri, değişken işletme giderleri olarak kabul edilir.

(4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı dağıtım şirketi tarafından kontrol edi-
lemeyen ve dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. İletim tarifesi kapsamında
ödenen bedeller (reaktif bedelleri, güç aşım bedelleri ve benzeri mahiyette olanlar hariç), orman
arazisi kullanımı ile ilgili giderler, kıdem ve ihbar tazminatları, kamu kurumlarına ödenen izin,
ruhsat, harç bedelleri ve dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan her türlü vergi, resim, harç, lisans
bedeli ve benzeri giderler (KDV ve Kurumlar Vergisi hariç) ile şüpheli ticari alacak karşılık
giderleri bu kapsamda değerlendirilir. Uygulama dönemi içerisinde oluşacak ilave/yeni işletme
giderlerinden Yönetmeliğin olağandışı halleri düzenleyen hükümleri kapsamında uygun görü-
lenler de kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak kabul edilir.

Araştırma ve geliştirme giderleri

MADDE 9 – (1) Dağıtım şirketinin Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, kont-
rol edilemeyen işletme giderleri hariç düzenlemeye esas işletme giderinin %1’ine tekabül eden
tutar gelir gereksinimi hesaplamalarında Ar-Ge bütçesi olarak dikkate alınır.

(2) Sistem işletim gelir gereksinimi hesaplamalarında dikkate alınan Ar-Ge bütçesi kap-
samındaki tutarlar, uygulama dönemi bazında kullanılır. Bir uygulama döneminde kullanılma-
yan Ar-Ge bütçesi diğer uygulama dönemine aktarılmaz.
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Yatırım tavanına ilişkin veri ve hesaplamalar
MADDE 10 – (1) Dağıtım şirketleri, tarife hesaplamalarına esas yatırım tavanı teklif-

lerini ilgili mevzuatta istenen kapsam ve sürede Kuruma sunar. Dağıtım şirketleri tarafından
sunulan yatırım tavanı teklifleri, ilgili mevzuat ve bu yatırımların tarifeye etkisi dikkate alınarak
Kurum tarafından incelenir ve yapılan inceleme ve değerlendirmeler de dikkate alınarak Kurul
tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanır. Tarife hesaplamalarında, Kurul tarafından ilgili
mevzuat kapsamında onaylanan yatırım tavanı dikkate alınır.

(2) Bir uygulama dönemi için Kurul tarafından onaylanmış yatırım tavanının uygulama
dönemi içerisinde Kurul kararı ile değiştirilmesi durumunda, uygulama dönemi içerisinde gelir
düzenlemesinde değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, Yönetmeliğin olağandışı hallere ilişkin
hükümleri kapsamında yapılan değişiklikler bu hükmün istisnasını oluşturur.

(3) Gelir ve tarife düzenlemelerinde yatırım tavanı, yıllar bazında eşit olarak alınır.
Kabul edilen yatırım harcamalarına ilişkin veri ve hesaplamalar
MADDE 11 – (1) Dağıtım şirketleri tarafından, yapılan yatırımlara ait veriler istenen

formatta Kuruma sunulur. Bu kapsamda, gelir ve tarife düzenlemelerinde dikkate alınmayacak
olan dağıtım faaliyeti ile ilgili olmayan yatırım harcamaları da ayrıca sunulur.

(2) Kabul edilen yatırım harcamaları, dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin
alt faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılması zorunlu olan yatırım harcamaları ile yatırım har-
caması niteliğindeki diğer harcamalardan oluşur.

(3) Kabul edilen yatırım harcamalarının hesaplanmasında; finansman gideri niteliğinde
olan faiz giderleri, vade farkı, kambiyo zararları ve finansal kiralama giderleri gibi giderler ile
vergi niteliğinde olan KDV ve Damga Vergisi gibi vergiler dikkate alınmaz. Yatırım faaliyeti
kapsamında oluşan Damga Vergisi giderleri kontrol edilemeyen işletme gideri kapsamında dik-
kate alınır.

(4) Yatırım harcamaları, kullanıma hazır hale gelinceye kadar yapılmakta olan yatırımlar
adı altında izlenir.

(5) 2006-2010 yıllarını kapsayan birinci uygulama dönemi başlangıcı itibarıyla lisans
sahibi tüzel kişinin aktifinde yer alan varlıkların düzenlemeye esas yatırımlarda kullanılması
halinde, söz konusu varlıkların bedelleri kabul edilen yatırım tutarının hesaplanmasında dikkate
alınmaz. Sonraki uygulama dönemlerinde uygulama dönemi başlangıcı itibarıyla lisans sahibi
tüzel kişinin aktifinde olan varlıkların, yatırımlarda kullanılması halinde, söz konusu varlıkların
bedelleri de kabul edilen yatırım tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Yatırım tavanının eksik veya fazla gerçekleşmesi
MADDE 12 – (1) Dağıtım şirketleri tarafından bir uygulama dönemi içerisinde ilgili

mevzuat kapsamında kullanıma hazır hale getirilen yatırımlardan hareketle hesaplanan yıllık
ön kabulden geçmiş yatırım harcaması tutarlarının baz TÜFE endeksine göre hesaplanan de-
ğerlerinin toplamının ilgili uygulama dönemi yatırım tavanının baz TÜFE endeksine göre onay-
lı tutarının üzerinde olması durumunda, fazla yapılan yatırımın yatırım tavanının %5’ine kadar
olan kısmı tarife hesaplamalarında dikkate alınır. Yıllık ön kabulden geçmiş yatırım harcaması
tutarlarının baz TÜFE endeksine göre hesaplanan değerlerinin toplamının ilgili uygulama dö-
nemi yatırım tavanının baz TÜFE endeksine göre onaylı tutarının %105’inden fazla olması du-
rumunda fazla olan kısım, uygulama dönemi son yılından başlamak üzere yıllık ön kabulden
geçmiş yatırım harcaması tutarlarından düşülerek kabul edilen yıllık yatırım harcaması tutar-
larına ulaşılır.
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(2) Dağıtım şirketleri tarafından bir tarife yılında kullanıma hazır hale getirilen yatı-
rımlardan hareketle, yatırımlarla ilgili mevzuat ve birinci fıkra hükümleri kapsamında kabul
edilen yatırım harcamasından 13 üncü madde hükümlerine göre belirlenen varlık satış gelirle-
rinin düşülmesiyle bulunan kabul edilen net yatırım harcaması tutarı ile tarife hesaplamalarında
dikkate alınan yatırım tavanının farklı olması durumunda, söz konusu farka tekabül eden itfa
ve reel makul getiri tutarları, yatırım farkı düzeltme bileşeni hesaplamalarında dikkate alınarak
tarife hesaplamalarına yansıtılır.

(3) Bir uygulama dönemi içinde başlatılan ve sonraki uygulama döneminde tamamlanan
projeler ile ilgili hususlar yatırımlara ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenir.

(4) Bir uygulama döneminin t tarife yılında gerçekleşen yatırım harcamalarının ilgili
yıl yatırım tavanının %65’inden daha az olmaması esastır. Söz konusu oranın %65’ten daha
az olduğunun tespit edilmesi halinde Kurul tarafından ilgili uygulama dönemi için geçerli ya-
tırım tavanları ve/veya gelir gereksinimleri revize edilebilir. Dağıtım şirketleri yatırım harca-
malarını, bu fıkrada belirtilen %65 sınırı ile 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan 1,5
kat sınırlamasını birlikte dikkate alarak gerçekleştirir.

Varlık satış gelirleri

MADDE 13 – (1) Kabul edilen net yatırım harcaması hesaplamasında dikkate alınacak
varlık satış gelirleri aşağıda sayılan varlıkların satış gelirlerinden oluşur:

a) Birinci uygulama dönemi öncesinde tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar.
b) Herhangi bir uygulama döneminde dağıtım şirketinin aktifine girmiş varlıklar.
c) Hurda varlıklar.
Düzenlenmiş varlık tabanına ilişkin hesaplamalar

MADDE 14 – (1) Düzenlenmiş varlık tabanının birinci uygulama dönemi açılış değeri
sıfırdır.

(2) İkinci ve müteakip uygulama dönemlerine ait düzenlenmiş varlık tabanının açılış
değerine ilişkin hesaplamalar, bir önceki uygulama dönemi içerisinde yapılır.

(3) Düzenlenmiş varlık tabanı tutarının açılış değerinin hesaplamasında, aşağıdaki eşit-
lik (2) kullanılır:

i : 2006 yılından başlamak üzere tarife yıllarını,
n : Yeni uygulama döneminden önceki son yılı,
DVT1 : Uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık tabanını,
Yi : Mevcut uygulama dönemi (ud-1) son yılı hariç yıllar için ilgili yıl kabul

edilen net yatırım harcamasını (cari yıl haziran TÜFE’sine göre), son yılı
için ise bu maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen varsayılan yatırım
tavanını,

İSi : i yılı için geçerli olan itfa süresini,
TÜFEb : Baz TÜFE’yi,
TÜFEi : i yılının haziran ayı için açıklanan TÜFE’yi,
gösterir.
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(4) Üçüncü fıkrada yer alan yeni uygulama dönemi (ud) başı düzenlenmiş varlık taba-

nına esas hesaplamalarda, mevcut uygulama döneminin (ud-1) son yılı için, beşinci fıkra kap-

samında belirlenen varsayılan yatırım tavanı kullanılır. Yeni uygulama döneminden sonraki

uygulama dönemine (ud+1) ait uygulama dönemi başı düzenlenmiş varlık tabanı hesaplama-

larında ise; (ud-1) uygulama döneminin son yılı için, kabul edilen net yatırım harcaması tutarı

kullanılır.

(5) Yeni uygulama dönemine (ud) yönelik tarife hesaplamalarında, mevcut uygulama

döneminin (ud-1) son yılı için varsayılan yatırım tavanı, mevcut uygulama dönemi (ud-1) ya-

tırım tavanından son tarife yılı hariç tarife yılları için kabul edilen yatırım harcaması tutarları

toplamı düşülerek bulunan tutara eşit olarak kabul edilir. Ancak, bu tutar, mevcut uygulama

dönemi (ud-1) yatırım tavanının mevcut uygulama dönemindeki (ud-1) tarife yılı sayısına bö-

lünmesi suretiyle bulunan tutarın 1,5 katından daha büyük olamaz.

(6) Uygulama dönemindeki ilk tarife yılı hariç müteakip her bir tarife yılı için tarife

yılı başı düzenlenmiş varlık tabanı aşağıdaki eşitlik (3)’e göre hesaplanır:

DVTt : Uygulama döneminin ikinci tarife yılından başlamak üzere, t tarife yılı başı

düzenlenmiş varlık tabanını,

DVTt-1 : t tarife yılından bir önceki tarife yılı başı düzenlenmiş varlık tabanını,

Y t-1 : t tarife yılından bir önceki tarife yılına ait yatırım tavanını,

İ t-1 : t tarife yılından bir önceki tarife yılına ilişkin itfa tutarını,

gösterir.

(7) Eşitlik (3)’te yer alan itfa tutarı (İ), ilgili yılda itfa süresi dolmamış olan yatırım ta-

vanları, varsayılan yatırım tavanı ve kabul edilen yatırım harcamalarının değerleri üzerinden

aşağıdaki eşitlik (4)’e göre hesaplanır:

Yi : Geçmiş yıllar için ilgili yıl kabul edilen net yatırım harcamalarının baz

TÜFE’ye göre güncellenmiş değerlerini, mevcut uygulama döneminin

(ud-1) son yılı için beşinci fıkraya göre belirlenen varsayılan yatırım ta-

vanının baz TÜFE’ye göre güncellenmiş değerini ve yeni uygulama dö-

nemi (ud) tarife yılları için yatırım tavanlarının baz TÜFE’ye göre gün-

cellenmiş değerlerini

gösterir.

(8) Bir t tarife yılı için yılsonu düzenlenmiş varlık tabanı, bir sonraki tarife yılı için

eşitlik (3)’e göre hesaplanan yılbaşı düzenlenmiş varlık tabanı değerine eşittir. Gelir gereksinimi

hesaplamasında dikkate alınacak tarifeye esas düzenlenmiş varlık tabanı (ODVT) değeri, tarife
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yılı yılbaşı ve yılsonu düzenlenmiş varlık tabanı değerlerinden hareketle aşağıdaki eşitlik (5)’e

göre hesaplanır:

DVTt : Uygulama döneminin ikinci tarife yılından başlamak üzere, t tarife yılı başı
düzenlenmiş varlık tabanını gösterir.

Yatırım harcamalarının itfası
MADDE 15 – (1) Gelir düzenlemesi hesaplamalarında yatırım harcamalarının; harca-

maya ilişkin varlıkların faydalı ömürleri, piyasa koşullarındaki borçlanma vadeleri gibi hususlar
göz önünde bulundurularak, Kurul tarafından belirlenecek itfa süresi içinde tarife gelirleri va-
sıtasıyla karşılanması esastır.

Makul getiri tutarı ve reel makul getiri oranı hesaplaması
MADDE 16 – (1) Bir tarife yılına ait makul getiri tutarı, söz konusu tarife yılına ait ta-

rifeye esas düzenlenmiş varlık tabanına düzeltilmiş reel makul getiri oranının uygulanması su-
retiyle hesaplanır.

(2) Düzeltilmiş reel makul getiri oranına esas hesaplamalarda, ağırlıklı ortalama ser-
maye maliyeti (AOSM) yöntemi kullanılır. AOSM, yatırımların finansmanı kapsamında kul-
lanılan kaynakların maliyetleri olan, borç maliyet oranı ve özkaynak maliyet oranı ile bu kay-
naklar için Kurul tarafından uygun bulunan ağırlıklardan hareketle aşağıdaki eşitlik (6)’ya göre
hesaplanır:

NMGO : Nominal Makul Getiri Oranını,
kd : Borç maliyeti oranını (%),
wd : Kaynaklar içerisinde borçların ağırlığını,
v : Kurumlar vergisi oranını (%),
ke : Özkaynak maliyeti oranını (%),
we : Kaynaklar içerisinde özkaynakların ağırlığını,
gösterir.
(3) Eşitlik (6)’da yer alan borç maliyet oranının hesaplanmasında aşağıdaki eşitlik (7)

kullanılır:

rf : Risksiz getiri oranını (%),
m : Risksiz getiriye eklenecek borçlanma risk primini (%),
gösterir.
(4) Özkaynak maliyet oranının hesaplanmasında genel kabul görmüş olan sermaye var-

lıklarını fiyatlandırma modeli kullanılır. Bu kapsamda, özkaynak maliyet oranı aşağıdaki eşitlik
(8)’e göre hesaplanır:

ß : Elektrik dağıtım sektörünün piyasa bütününe göre göreceli riskini yansıtan
faktörü,

p : Piyasa risk primini (%),
gösterir.
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(5) NMGO belirlenirken, piyasalardaki borçlanma maliyetleri ile sermaye getirisi bek-

lentisi dikkate alınır. Kurum bu çerçevede yatırımcılar, yatırım ve kurumsal finansman kuru-

luşları ile istişarede bulunabilir.

(6) Eşitlik (6)’ya göre hesaplanan NMGO’nun, beklenen enflasyon kullanılarak reel

hale getirilmesiyle RMGO hesaplanır. RMGO aşağıdaki eşitlik (9)’a göre hesaplanır:

BE : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenen

enflasyon oranını (%) gösterir.

(7) Tarifeye esas düzenlenmiş varlık tabanı ile reel makul getiri oranlarının aynı dö-

nemsel bazda değerlendirilebilmesini teminen ODVT’ye uygulanacak getiri oranı (düzeltilmiş

reel makul getiri oranı) aşağıdaki eşitlik (10)’a göre hesaplanır:

(8) Reel makul getirinin hesaplanmasında kullanılan değişkenlere ilişkin varsayımlar

Kurul tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Parametreler, Verilerin Sunulması, Değerlendirilmesi ve Gelir

Gereksiniminin Belirlenmesi

Talep, kayıp, kalite hedefleri ve verimlilik parametrelerine ilişkin verilerin sunulması

MADDE 17 – (1) Dağıtım şirketleri, düzenlemeye esas işletme gideri ve yatırım har-

camalarına temel teşkil eden talep tahmini, kayıp ve kalite ile ilgili verileri Kurum tarafından

istenen formatta sunmakla yükümlüdür.

(2) Tarife çalışmalarında 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yapılan talep tahminleri

kullanılır.

(3) Kayıp enerji gelir tavanına esas kayıp hedefleri Kurul tarafından belirlenir.

(4) Tarife çalışmalarında uygulanacak kalite faktörü, Elektrik Dağıtımı ve Perakende

Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kapsamında yer alan kalite göstergeleri vasıtasıyla

belirlenir.

(5) Verimlilik parametresi, uygulama dönemi içerisinde yıllar itibarıyla kademeli olarak

sağlanması gerekli görülen verimlilik artışını yansıtacak şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Verimlilik parametresi dağıtım şirketi bazında ve/veya sektörel bazda belirlenebilir. Verimlilik

çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.

Verilerin değerlendirilmesi ve yıllık gelir gereksinimlerinin belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Kurum, lisans sahibi tüzel kişi tarafından sunulan verileri;

a) Lisans sahibi tüzel kişinin önceki yıllarına,

b) Aynı faaliyetle iştigal eden yerli ve yabancı diğer tüzel kişilere,

ait veriler ile uygun görülecek diğer verilerle kıyaslamak suretiyle analiz eder, analiz

neticesinde veri ve hesaplamalarda gerekli görülen düzeltmeleri yaparak onaylar ve uygulama

dönemine ait her bir tarife yılı için gelir gereksinimini tespit eder.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelir Tavanı ve Düzeltme Bileşenlerine İlişkin Hesaplamalar

Sistem işletim gelir tavanının (SGTt) hesaplanması

MADDE 19 – (1) Dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kişinin t tarife yılı için sistem işletim
gelir tavanı (SGTt) aşağıdaki eşitlik (11)’e göre hesaplanır: 

l : Önceki uygulama dönemindeki (ud-1) tarife yılı sayısını,
ud : Uygulama dönemini,
SGTt : Dağıtım şirketinin t tarife yılında elde edebileceği sistem işletim gelir

tavanını,
SMBİt : t tarife yılı sistem işletim gelir tavanının sektörel ya da dağıtım şirketine

özel ortalamalarla hesaplanan sabit maliyet bileşeninin işletme gider-
lerine karşılık gelen kısmını,

DMBt : t tarife yılı sistem işletim gelir tavanının değişken maliyet bileşenini,
KMBt : t tarife yılı sistem işletim gelir tavanı için öngörülen kontrol edilemeyen

maliyet bileşenini,
ARGEt : t tarife yılı için belirlenen araştırma ve geliştirme bütçesini,
YBt : t tarife yılı sistem işletim gelir tavanının yatırım harcamalarına karşılık

gelen kısmını (itfa ve makul getiri tutarı toplamı),
VFt : t tarife yılı için yapılması öngörülen yatırım nedeniyle oluşan itfa tutarı

ile yasal amortisman tutarı arasındaki farktan kaynaklanan vergi farkı
tutarlarının bugünkü değerini,

KFt : Eşitlik (13)’e göre hesaplanan, t tarife yılı kalite faktörünü,
GKİt : t tarife yılı genel kalite indikatörünü,
GFDBt : Eşitlik (15)’e göre hesaplanan sistem işletim gelir farkı düzeltme bile-

şenini,
YFDBud,t : Eşitlik (20)’ye göre hesaplanan ve (ud) uygulama döneminin gelir ta-

vanı hesaplamalarında dikkate alınan yatırım farkı düzeltme bileşenini,
ARGEDBud : Bir önceki uygulama dönemi (ud-1) için Ar-Ge bütçesi harcama ger-

çekleşmesinin öngörülen tutardan düşük kalması durumunda, bu farkın
faiz oranı ile güncellenmesi yoluyla hesaplanan değerini,

TÜFEt-1 : t-1 tarife yılının onuncu ayı için açıklanan TÜFE değerini,
TÜFEb : Baz TÜFE değerini,
Xi : Dağıtım şirketinin uygulama döneminin ilk yılından t tarife yılına kadar

olan verimlilik parametrelerini,
FOt-1 : Cari uygulama döneminin t-1 tarife yılı için belirlenen ve yüzde olarak

ifade edilen güncel faiz oranını,
gösterir.
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(2) Eşitlik (11)’de yer alan ARGEDBud kalemi, sadece uygulama döneminin ikinci yılı

gelir tavanı hesabında dikkate alınır. Bu kalemin hesaplanmasında, tarife hesaplamalarında baz

TÜFE endeksine göre dikkate alınan Ar-Ge bütçe tutarının uygulama dönemi ortası TÜFE’sine

göre değeri ile gerçekleşen harcamaların yıllara sari tutarların uygulama dönemi ortası TÜFE’sine

göre değerleri bulunur ve varsa bu iki değerden hareketle hesaplanan bütçenin harcanmayan

kısmı ARGEDBud değeri olarak alınır.

(3) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin hesaplanmasında, 25 inci madde

kapsamındaki gelirlere ilişkin öngörülen tutarlar da dikkate alınabilir.

Değişken maliyetlerin hesaplanması

MADDE 20 – (1) t tarife yılı için geçerli değişken maliyet bileşeni (DMBt) aşağıdaki

Eşitlik (12)’ye göre hesaplanır:

at : Dağıtım şirketinin t tarife yılı için belirlenen değişken maliyet oranını,

SGGt : t tarife yılına ilişkin sistem işletim gelir gereksinimini,

f : Değişken maliyet bileşenini etkileyen talep miktarı ve kullanıcı sayısı gibi

her bir faktörü,

m : Faktör sayısını,

wf : f faktörü için uygulama dönemi boyunca geçerli olmak üzere dönem ön-

cesinde belirlenen ağırlık oranını,

Mt,f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan bir faktörün t tarife yılı

için öngörülen değerini,

M0,f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan bir faktörün dönem

öncesinde belirlenen baz değerini,

gösterir.

Hizmet kalitesi ve performans teşviki

MADDE 21 – (1) t tarife yılı için geçerli Kalite Faktörü (KFt), mevzuat kapsamında

belirlenen kalite göstergeleri, her bir kalite göstergesi için belirlenen ağırlık katsayıları, yıllar

itibarıyla belirlenen hedef ve eşik değerler ve gerçekleşen değerler göz önüne alınarak aşağıdaki

eşitlik (13)’e göre hesaplanır:

r : Her bir kalite göstergesini,

s : Kalite faktörünün hesaplanmasında göz önüne alınacak kalite göstergesi

adedini,

KGAr : r numaralı kalite göstergesi için belirlenen ağırlık katsayısını,

FARKr,t-2 : r numaralı kalite göstergesinin t-2 tarife yılı için Eşitlik (14)’e göre hesap-

lanan değerini,

gösterir.
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(2) FARKr, t-2 aşağıdaki Eşitlik (14)’e göre hesaplanır:

Qr, t-2 : r numaralı kalite göstergesinin t-2 tarife yılı için hedef veya eşik değerini,
CARIr, t-2 : r numaralı kalite göstergesinin t-2 tarife yılındaki gerçekleşmelere göre

hesaplanan değerini,
gösterir.
(3) Gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınacak KF değerleri için minimum ve mak-

simum değerler her uygulama dönemi için Kurul kararı ile belirlenir. Eşitlik (13)’e göre he-
saplanan KF değerinin Kurul kararıyla belirlenen maksimum KF değerinin üzerinde olması
durumunda, eşitlik (11)’deki hesaplamada maksimum KF değeri kullanılır. Aynı şekilde, eşitlik
(13)’e göre hesaplanan KF değerinin Kurul kararıyla belirlenen minimum KF değerinin üze-
rinde olması durumunda, eşitlik (11)’deki hesaplamada minimum KF değeri kullanılır. Mak-
simum ve minimum KF değerlerinin belirlendiği Kurul kararında kalite faktörünün uygulan-
masına ilişkin diğer hususlar da yer alır.

(4) Kurul tarafından belirlenecek genel kalite indikatörleri vasıtasıyla kalite faktörü uy-
gulaması haricinde de performans teşvikine yönelik düzenlemeler yapılabilir.

Gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanması
MADDE 22 – (1) t tarife yılı için gelir farkı düzeltme bileşeni aşağıdaki eşitlik (15)’e

göre hesaplanır:

GFt-2 : Eşitlik (16)’ya göre hesaplanan, düzeltmeye esas sistem işletim gelir tavanı
ile t-2 tarife yılında gerçekleşen sistem işletim geliri arasındaki farkı (TL),

FOt-1 : Cari uygulama döneminin t-1 tarife yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifa-
de edilen güncel faiz oranını,

gösterir.
(2) t-2 tarife yılı için yıl sonu gelir farkı, aşağıdaki eşitlik (16)’ya göre hesaplanır:

DSGT*t-2 : Dağıtım şirketinin t-2 tarife yılı için eşitlik (17)’ye göre hesaplanan dü-
zeltmeye esas sistem işletim gelir tavanının, t-2 tarife yılı haziran ayı TÜFE
endeksi değeri kullanılarak yeniden hesaplanan değerini,

GDSGt-2 : Dağıtım şirketinin eşitlik (19)’a göre hesaplanan t-2 tarife yılı gerçekleşen
sistem işletim gelirini,

gösterir.
Düzeltmeye esas sistem işletim gelir tavanı
MADDE 23 – (1) t-2 tarife yılı için düzeltmeye esas sistem işletim gelir tavanı (DSGTt-2)

aşağıdaki eşitlik (17)’ye göre hesaplanır.
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l : Önceki uygulama dönemindeki (ud-1) tarife yılı sayısını,

ud : Uygulama dönemini,

GDMBt-2 : Değişken maliyetleri oluşturan parametrelerdeki gerçekleşmeler dikkate

alınarak hesaplanan, ilgili dağıtım şirketinin t-2 tarife yılında elde et-

mesi gereken değişken maliyet bileşenini,

GKMBt-2 : Dağıtım şirketinin kontrol edilemeyen maliyet bileşeni kapsamında yer

alan gider unsurları için t-2 tarife yılında gerçekleşen tutarların topla-

mından oluşan gerçekleşen kontrol edilemeyen maliyet bileşenini,

SMBİt-2 : t-2 tarife yılı sistem işletim gelir tavanının sektörel ya da dağıtım şirke-

tine özel ortalamalarla hesaplanan sabit maliyet bileşeninin işletme gi-

derlerine karşılık gelen kısmını,

ARGEt-2 : t-2 tarife yılı için belirlenen araştırma ve geliştirme bütçesini,

YBt-2 : t-2 tarife yılı sistem işletim gelir tavanının yatırım harcamalarına kar-

şılık gelen kısmını (itfa ve makul getiri tutarı toplamı),

VFt-2 : t-2 tarife yılı için yapılması öngörülen yatırım nedeniyle oluşan itfa tu-

tarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki farktan kaynaklanan vergi

farkı tutarlarının bugünkü değerini,

KFt-2 : Eşitlik (13)’e göre hesaplanan, t-2 tarife yılı kalite faktörünü,

GKİt-2 : t-2 tarife yılı genel kalite indikatörünü,

GFDBt-2 : t-2 tarife yılı için sistem işletim gelir farkı düzeltme bileşenini,

YFDBud,t-2 : t-2 tarife yılı için (ud) uygulama döneminin gelir tavanı hesaplamala-

rında dikkate alınan yatırım farkı düzeltme bileşenini,

ARGEDBud : Bir önceki uygulama dönemi (ud-1) için Ar-Ge bütçesi harcama ger-

çekleşmesinin öngörülen tutardan düşük kalması durumunda, bu farkın

faiz oranı ile güncellenmesi yoluyla hesaplanan değerini,

TÜFEt-3 : t-3 tarife yılının onuncu ayı için açıklanan TÜFE değerini,

TÜFEb : Baz TÜFE değerini,

Xi : Dağıtım şirketinin uygulama döneminin ilk yılından t tarife yılına kadar

olan verimlilik parametrelerini,

FOt-3 : Cari uygulama döneminin t-3 tarife yılı için belirlenen ve yüzde olarak

ifade edilen güncel faiz oranını,

gösterir.

(2) t-2 tarife yılı için geçerli, gerçekleşen parametrelere göre hesaplanan değişken ma-

liyet bileşeni (GDMBt-2) aşağıdaki eşitlik (18)’e göre hesaplanır:

n : Faktör sayısını,

at-2 : Dağıtım şirketinin t-2 tarife yılı için belirlenen değişken maliyet oranını,

wi : f faktörü için uygulama dönemi boyunca geçerli olmak üzere dönem ön-

cesinde belirlenen ağırlık oranını,
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M0,i : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan bir faktörün dönem

öncesinde belirlenen baz değerini,

GMt-2,i : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan bir faktörün t-2 tarife

yılı için gerçekleşen değerini,

SGGt-2 : t-2 tarife yılına ilişkin sistem işletim gelir gereksinimini,

gösterir.

Gerçekleşen sistem işletim geliri

MADDE 24 – (1) Gerçekleşen sistem işletim geliri (GDSGt-2), dağıtım sisteminin kul-

lanımına ilişkin bedellerin uygulanması kapsamında elde edilen gelirlerden sistem işletim faa-

liyetiyle ilgili kısım, 25 inci madde kapsamında hesaplanan diğer gelirlerin ve destekleme tu-

tarlarının toplamından oluşur ve aşağıdaki eşitlik (19)’a göre hesaplanır:

j : t-2 tarife yılındaki her bir ayı,

g : Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin farklı bedeller uygulanan, ilgili

mevzuatta tanımlı her bir kullanıcı grubunu,

kg, j : j ayında g kullanıcı grubunda yer alan kullanıcılara tahakkuk ettirilen da-

ğıtım sisteminin kullanım bedelleri gelirinin içerisindeki sistem işletim

faaliyeti kaynaklı gelir ihtiyacının oranını,

ks : Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin farklı bedeller uygulanan, ilgili

mevzuatta tanımlı kullanıcı grubu sayısını,

DSKGg,j : j ayında g kullanıcı grubunda yer alan kullanıcılara tahakkuk ettirilen da-

ğıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerden elde edilen geliri,

DGj : j ayında 25 inci madde kapsamında hesaplanan diğer gelirler toplamını,

SDTj : t-2 tarife yılının j ayında ilgili dağıtım şirketi tarafından ödenen (-) / alınan

(+) destekleme tutarının sistem işletime ilişkin kısmı,

TÜFE6 : t-2 tarife yılının haziran ayı için açıklanan TÜFE değerini,

TÜFEj : t-2 tarife yılının j ayı için açıklanan TÜFE değerini,

gösterir.

Diğer gelirlerin kapsamı

MADDE 25 – (1) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin

bedeller dışında kullanıcılara tahakkuk ettirilen bedeller kapsamında toplanan gelirler ile üçün-

cü taraflara sunulan hizmetlerden elde edilen gelirler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Bakım onarım hizmet geliri.

b) Bağış gelirleri.

c) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları kapsamında elde edilen ceza ve tazminat

gelirleri.

ç) Ceza, nefaset, teminat ve tazminat gelirleri.
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d) Dağıtım bağlantı bedelinden elde edilen gelirler.

e) Dağıtım şirketinin bölgede işlettiği dağıtım şebekesi üzerinden elde ettiği reklam ve

kira (baz istasyonu, araç, bina, arazi, veri transferi iletişim alt yapısı kullanım geliri) gelirleri

gibi gelirler.

f) Danışmanlık geliri.

g) Güç kalitesi ölçüm hizmet bedelinden elde edilen gelirler.

ğ) Hasar geliri.

h) Kaçak elektrik enerjisi kullanım geliri.

ı) Kesme bağlama bedelinden elde edilen gelirler.

i) Konusu kalmayan karşılık gelirleri.

j) Lisanssız elektrik üretim tesislerinden alınan diğer gelirler.

k) Otomatik sayaç okuma geliri.

l) Ödeme bildirimi ve ikinci ihbar bırakılmasından sağlanan gelir.

m) Ölçü test geliri.

n) Reaktif enerji bedelinden elde edilen gelirler.

o) Sayaç kontrolü geliri.

ö) Usulsüz elektrik kullanım geliri.

(2) Dağıtım şirketleri, bu Tebliğ kapsamında sayılan bedeller haricinde kullanıcılara

hiçbir bedel uygulayamaz.

(3) Kullanıcılara yeni bir hizmet sunulması durumunda, söz konusu hizmetin maliyetini

karşılamak için bedel alınmasının Kurul tarafından uygun bulunması halinde, söz konusu hiz-

metin ve uygulanacak bedelin kapsamı mevzuatla düzenlenir ve uygulanacak bedel dağıtım

şirketlerince sunulan veriler de dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. Yeni bedelin uy-

gulanması kapsamında elde edilen gelirler gelir farkı hesabına dâhil edilir. Ancak, yeni sunul-

maya başlanan hizmetin teşvik edilmesinin öngörülmesi halinde, elde edilen gelirin söz konusu

bedeli belirleyen mevzuat düzenlemesinde belirtilen kısmı düzeltme bileşeni hesaplamaları dı-

şında tutulabilir.

(4) Birinci fıkranın (a), (ç), (e), (f), (i) ve (k) bentlerinde yer alan gelirlerin %75’i ile

(h) bendinde yer alan gelirlerin %20’si gelir farkı hesaplamaları kapsamı dışında tutulur. Diğer

bentlerde yer alan gelirler, tümüyle gelir farkı hesaplamalarında dikkate alınır.

Düzenlemeye tabi olmayan gelirler

MADDE 26 – (1) Düzenlemeye tabi olmayan gelirler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak

üzere şunlardır:

a) İştirak ve bağlı ortaklıklardan sağlanan temettü gelirleri.

b) Faiz gelirleri.

c) Gecikme zammı gelirleri.

ç) Kambiyo kârı gelirleri.

d) Teşvik gelirleri, stok satışı ve sayım fazlası.

(2) Birinci fıkrada sayılan gelirler ile benzer nitelik taşıyan gelir kalemleri de gelir ve

tarife hesaplamalarında dikkate alınmaz.

19 Aralık 2015 – Sayı : 29567                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Yatırım farkı düzeltme bileşeninin hesaplanması

MADDE 27 – (1) Yatırım farkı düzeltme bileşeni; gelir gereksinimi hesaplamalarında

yatırım tavanları dikkate alınarak uygulama dönemi öncesinde hesaplanan reel makul getiri ve

itfa tutarları ile uygulama dönemi içerisinde kabul edilen net yatırım harcamaları dikkate alı-

narak hesaplanan olması gereken reel makul getiri ve itfa tutarları arasındaki farka, yıllar iti-

barıyla reel makul getiri oranı ve TÜFE uygulanarak bulunan tutarların toplamından oluşur.

(YFDBud) aşağıdaki eşitlik (20)’ye göre hesaplanır:

gösterir.

(2) Birinci fıkraya göre hesaplanan YFDB tutarının uygulama döneminin birinci yılı

gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınması esastır. Söz konusu tutarın tarifede önemli de-

ğişime yol açması durumunda, bu tutar birden fazla tarife yılının gelir tavanı hesaplamalarında

faiz oranı ile gerekli güncelleme yapılarak dikkate alınır.

(3) YFDB hesabıyla birlikte, vergi farkı tutarı da gerçekleşmeler dikkate alınarak dü-

zeltilir. Bu düzeltmede, enflasyon farkından kaynaklanan fark da ayrıca dikkate alınır.

(4) (ud-1) uygulama döneminin son tarife yılına ilişkin yatırım gerçekleşmesi ile ilgili

yıl için varsayılan yatırım tutarları arasında fark olması durumunda, aradaki farka ilişkin itfa

ve getirilerin etkisi yeni uygulama döneminden sonraki uygulama dönemine (ud+1) esas yatı-

rım farkı düzeltme bileşeni hesaplamalarında dikkate alınır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Kayıp Enerji Gelir Tavanı

BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıp Enerji Gelir Gereksinimi

Kayıp enerji gelir gereksiniminin hesaplanması
MADDE 28 – (1) Tarife yılı kayıp enerji gelir gereksinimi (KEGGt) aşağıdaki eşitlik

(21) ve (22)’ye göre hesaplanır:

u : DUY kapsamında belirlenen her bir uzlaştırma dönemini,
n : t tarife yılında yer alan uzlaştırma dönemi sayısını,
SFt,u : t tarife yılının u uzlaştırma dönemine ait, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt

Anonim Şirketi (TETAŞ)’ın Kurul tarafından onaylanmış toptan satış ta-
rifesinde yer alan fiyatı,

ÖTIAMt,u : t tarife yılının u uzlaştırma dönemine ait olarak TETAŞ ile yapılan elektrik
enerjisi satış anlaşması uyarınca belirlenen kayıp enerjiye esas miktarı,

ÖDGTt : t yılında kayıp enerji tedariki kapsamında piyasa işletim lisansı sahipleri
tarafından fatura edilmesi öngörülen ve Kurulca uygun bulunan tutarların
toplamını,

ÖDGEMt : t tarife yılı için dağıtım sistemine girmesi öngörülen enerji miktarını,
HKOt : t tarife yılı için belirlenmiş hedef kayıp oranını,
gösterir.
(2) Birinci fıkra kapsamında hesaplanan kayıp enerji gelir gereksinimi, yıl içerisinde

TETAŞ’ın Kurul tarafından onaylanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatın değişmesi du-
rumunda güncellenebilir.

Kayıp enerji gelir tavanı ve düzeltme bileşeni
MADDE 29 – (1) Kayıp enerji gelir tavanı (KEGTt) aşağıdaki eşitlikte (23)’e göre he-

saplanır:

KEGGt : t tarife yılı için belirlenen kayıp enerji gelir gereksinimi,
KEDBt : t tarife yılı için Eşitlik (24)’e göre hesaplanan kayıp enerji düzeltme bile-

şenini,
gösterir.
(2) Kayıp enerji düzeltme bileşeni aşağıdaki şekilde hesaplanır:

GTKEMt-2: Eşitlik (25)’e göre hesaplanan, t-2 tarife yılı için hedef kayıp oranı doğ-
rultusunda gerçekleşen toplam kayıp enerji maliyetini,
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DSKGg,j : j ayında g kullanıcı grubunda yer alan kullanıcılara tahakkuk ettirilen da-

ğıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerden elde edilen geliri,

kg, : j ayında g kullanıcı grubu için geçerli dağıtım sisteminin kullanımına iliş-

kin bedeller içerisindeki sistem işletim faaliyeti kaynaklı gelir ihtiyacının

oranını,

ks : Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin farklı bedeller uygulanan, ilgili

mevzuatta tanımlı kullanıcı grubu sayısını,

KDTj : t-2 tarife yılının j ayında ilgili dağıtım şirketi tarafından ödenen (-) / alınan

(+) destekleme tutarının kayıp enerjiye ilişkin kısmı,

FOt-1 : t-1 yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifade edilen faiz oranını,

TÜFE6 : t-2 tarife yılının haziran ayı için açıklanan TÜFE değerini,

TÜFEj : t-2 tarife yılının j ayı için açıklanan TÜFE değerini,

gösterir.

(3) Gerçekleşen toplam kayıp enerji maliyeti aşağıdaki eşitlik (25)’e göre hesaplanır:

n : uzlaştırma dönemi sayısını,

SFt-2,u : t-2 yılının u uzlaştırma dönemine ait TETAŞ’ın Kurul tarafından onay-

lanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatı,

GTIAMt-2,u : t-2 yılının u uzlaştırma dönemi için TETAŞ’tan satın alınmış olan enerji

miktarını,

PTFt-2,u : t-2 yılının u uzlaştırma dönemi gün öncesi fiyatını,

DUPMt-2,u : t-2 yılının u uzlaştırma döneminde organize toptan elektrik piyasaların-

da alınan/satılan (+/-) enerji miktarını,

GDGTt-2 : t-2 yılında kayıp enerji tedariki kapsamında piyasa işletim lisansı sa-

hipleri tarafından fatura edilen ve Kurulca uygun bulunan tutarların top-

lamını,

HKOt-2 : t-2 yılı için Kurul Kararı ile belirlenmiş hedef kayıp oranını,

GKOt-2 : t-2 yılında gerçekleşen kayıp oranını,

KEDBt-2 : t-2 yılına ait kayıp enerji düzeltme bileşenini,

gösterir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan GKO değeri, ilgili tarife yılında dağıtım sistemine giren

net enerji ile yıl boyunca dağıtım bölgesinde tahakkuka bağlanan (kayıp enerji tahakkuku dâhil)

enerji miktarları arasındaki farkın sisteme giren net enerjiye oranlanması suretiyle hesaplanır.

Söz konusu hesaplamaya esas veriler Kurum tarafından istenen formatta sunulur. İlgili tarife

yılında GKO değerinin doğru hesaplanmasını teminen, Kurum tarafından, yapılan tahakkuklar

ilgili yıldaki diğer aylarda ve aynı aylar için önceki yıllarda yapılan tahakkuklarla karşılaştırılır

ve gerek görülmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar
MADDE 30 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Da-

ğıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış
sayılır.

(2) Bu Tebliğde düzenlenmiş olan hususlara ilişkin olarak 24/1/2003 tarihli ve 25003
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsa-
mında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğe yapılan
atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 31 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Da-

ğıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 24/1/2003 tarihli ve 25003 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında
Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Kullanıcılardan alınan bedeller
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ uyarınca kullanıcılardan alınan bedellerden hâli-

hazırda Kurul onayı ile belirlenmemiş olanlar için bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
iki ay içerisinde dağıtım şirketleri tarafından bedel önerilir. Kurul söz konusu önerileri de dik-
kate alarak ilgili bedelleri ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirler.

Tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

kapsamında uygulanan ulusal tarife ve çapraz sübvansiyon uygulamaları yürürlükte olduğu sü-
rece, 5 inci maddede geçen dağıtım şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar,
Kurum tarafından hazırlanır ve Kurul tarafından onaylanır. Bu süre boyunca tüm dağıtım şir-
ketleri Kurul tarafından onaylanan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Varsayılan yatırım tavanı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan 1,5 kat sınırı

2015 yılı için uygulanmaz.
Vergi farkı
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Üçüncü uygulama döneminde; 6 ncı maddenin birinci fık-

rasındaki eşitlik (1)’de yer alan VFt değerinin hesaplamasında ikinci uygulama döneminden
kalan bakiye tutarlar da dikkate alınır.

2011-2015 uygulama dönemi yatırımlarına ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 2011-2015 uygulama dönemi düzenlenmiş varlık tabanının

kapanış değerinin hesaplanması bu Tebliğ hükümlerine göre yapılır.
(2) 2011-2015 uygulama dönemi yatırımlarına ilişkin yatırım farkı düzeltme bileşeni

hesaplamaları bu Tebliğ hükümlerine göre yapılır.
(3) 12 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan %5 aşım limiti, 2011-2015 uygulama

dönemi yatırımları için de uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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KURUL KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Aralık 2015 

CUMARTESĠ 
Sayı : 29567 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/23 

Karar No : 2015/514 

Mahkememizin 15/09/2015 tarih, 2015/23 Esas, 2015/514 sayılı kararı ile Sanık ġükrü 

KOTĠL hakkında müĢteki Aleksandr TERENTEV'e yönelik Suç EĢyasının Satın Alınması veya 

Kabul Edilmesi suçundan cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup gıyabında verilen karar müĢteki 

Aleksandr TERENTEV'e tebliğ edilememiĢtir. 

Gıyabi Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMĠ 

GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle müĢteki Aleksandr TERENTEV'e tebliğine ve kararın Resmi 

Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleĢeceği hususu ilan olunur. 10362 

—— • —— 

Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/747 

Mahkememizin 02/05/2013 tarih ve 2012/747 esas 2013/219 karar sayılı ilamı ile; 

Gürcistan uyruklu Zahd ve Zübeyde'den olma, 18/02/1971 doğumlu NAZĠM ALĠEV hakkında, 

10/09/2012 tarihinde müĢteki Mustafa Bayraktar'a yönelik hırsızlık suçundan 5237 sayılı 

TCK'nun 142/1-b, 62/1 maddesi gereğince verilen 1 Yıl 8 Ay Hapis cezasının 5271 sayılı Yasanın 

231/5-6-8 maddeleri gereğince 5 Yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 

yine sanığın 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan 6136 sayılı yasanın 13/1, 62/1, 52 maddeleri 

gereğince 10 Ay hapis ve 500,00 TL. Adli Parasının 5271 sayılı Yasanın 231/5-6-8 maddeleri 

gereğince 5 Yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ancak sanığın 

gıyabında verilen iĢ bu karar tüm aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması nedeni ile tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 

 10363 
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Bigadiç Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2014/237  

Karar No : 2015/256  

Davacı  : K.H 

Katılan  : ELĠF TÜRKSOY, MaĢallah ve Perinaz kızı, 17/08/1991 YILDIRIM 

doğumlu, BURSA, OSMANGAZĠ, Hürriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

Hacivat Mahallesi B 128 Sokak No. 12 Ġç Kapı No. 1 Yıldırım/Bursa 

Yıldırım/BURSA adresinde oturur. ĠĢ adresi: . TC Kimlik No: 46528694116  

Sanık  : ALĠ TÜRKSOY, Osman ve Seher oğlu, 22/04/1986 BURSA doğumlu, 

BURSA, OSMANGAZĠ, Hürriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sakarya 

Mah. 2. Gedikli Sok. No: 1/1/2 Osmangazi/BURSA adresinde oturur. ĠĢ 

adresi: TC Kimlik No. 13321866460 

Suç : Basit Yaralama 

Suç Tarihi  : 22/09/2013 

Suç Yeri : BALIKESĠR/BĠGADĠÇ 

Karar Tarihi : 02/06/2015 

Sanık Ali Türksoy hakkında mahkememizde yapılan açık duruĢma hitamında: 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Sanık Ali Türksoy hakkında basit yaralama suçundan 5237 sayılı Kanunun 86/2, 86/3-a, 

86/3-e, 53/1-2-3, 58/6 maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay hapis cezasına karar verilmiĢ olmakla, 

Sanık ile katılanın yokluğunda verilen karar, tüm aramalara rağmen sanık Ali 

TÜRKSOY'a tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 

tebliğine karar verilmiĢtir. 

CMK'nın 291. maddesi gereği, sanığın veya müdafinin, kararın tebliği tarihinden itibaren 

7 gün içerisinde kararı veren merciye yada en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir 

dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak veya Cezaevi 

Müdürlüğü kanalı ile mahkememize bir dilekçe gönderilmesi suretiyle; Yargıtay ilgili Ceza 

Dairesine temyiz edilebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'DE yayımından itibaren (15) gün 

içerisinde sanık veya müdafi tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde kararın sanığa 

tebliğ edilip kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilam masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim 

olmak üzere ilam olunur. 10154 

—— • —— 
Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/129 

Karar No : 2014/494 

Bina içinde muhafaza altına alınan eĢya hakkında hırsızlık suçundan sanık Shota ve Mert 

oğlu 1988 doğ. ĠMEDA VASADZE mahkememizin 02/07/2014 tarih 2014/129 esas,2014/494 

karar sayılı kararı ile 5237 S. TCK. 142/1-b 143/1, 35/1-2,62,51/1 51/3 mad. gereğince 5 ay 16 

gün hapis erteli hapis ve 1 sene süre ile deneme süresine tabi tutulmasına dair tedbir, 

Bina içinde muhafaza altına alman eĢya hakkında hırsızlık suçundan sanık Shota ve Mert 

oğlu 1988 doğ. ĠMEDA VASADZE mahkememizin 02/07/2014 tarih 2014/129 esas,2014/494 

karar sayılı kararı ile 5237 S.TCK. 142/1-b 143/1,62,51/1 51/3,53/1 Mad. gereğince 1 sene 11 ay 

10 gün erteli hapis, 2 sene süre ile deneme süresine tabi tutulmasına dair tedbir ve 221 TL. 

yargılama giderinin sanıktan tahsiline iliĢkin ĠMEDA VASADZE'nin yokluğunda verilen karar 

tüm aramalara rağmen tebliğ olunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilanen tebligata karar verilmiĢtir. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz talebinde 

bulunabileceği veya mahkememize gönderilmek üzere baĢka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe 

ile ceza infaz kurumunda bulunanlarının cezaevi müdürlüğü aracılığı ile mahkememize 

gönderecekleri dilekçe ile hükmü temyiz edebileceği, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 

gün içinde temyiz edilmemesi halinde kesinleĢeceğine iliĢkin ilan olunur. 10137 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME ĠLANI 4 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) resmi gazete ile 28 Ağustos 2015 

tarih ve 29459 sayılı (Kayıt No: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19 referanslı 

ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz konusu 

madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

6 - Teklifler 20 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beĢyüzbin) EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı 

Çankaya - ANKARA/TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 20 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı 

Çankaya - ANKARA/TURKEY 11548/1/2-1 

————— 
AMENDMENT NOTICE 4 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) 

Sixth and seventh items of IFB No: DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and 

Record No: 7682/2/2-2 on August 28, 2015 are updated as follows. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on 

January 20, 2016 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent 

(fivehundredthousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA/TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (local time) on January 20, 2016 at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA/TURKEY 11548/2/2-1 
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DÜZELTME ĠLANI 2 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

7 Ekim 2015 tarih ve 29495 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-1) Resmi Gazete ile 9 Ekim 2015 

tarih ve 29497 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.20 referanslı 

ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz konusu 

madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

6 - Teklifler 18 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı 

Çankaya - ANKARA/TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 18 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA/TURKEY 11549/1/2-1 

————— 
AMENDMENT NOTICE 2 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) 

Sixth and seventh items of IFB No: DB.ATT.20 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 29495 and Record No: 8843/2/2-1 on October 7, 2015 and Issue No: 29497 and 

Record No: 8843/2/2-2 on October 9, 2015 are updated as follows. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on 

January 18, 2016 and must be accompanied by a security of 300.000,- Euros equivalent 

(threehundredthousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA/TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (local time) on January 18, 2016 at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA/TURKEY 11549/2/2-1 
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KRAFT ZARF KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

AĢağıda cinsi ve miktarı yazılı Kraft Zarf Kağıtları teknik özellikler listesi ve ticari 

Ģartname esaslarına göre iç piyasadan ―Açık Teklif Usulü‖ ile satın alınacaktır. 
 

CĠNSĠ EBADI MĠKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠHĠ 

Kraft Zarf Kağıdı 

90 gr./m². 
210 mm. 40.000 kg. Teknik Özellikler Listesi 05.01.2016 

Kraft Zarf Kağıdı 

90 gr./m². 
263 mm. 40.000 kg. Teknik Özellikler Listesi 05.01.2016 

Kraft Zarf Kağıdı 

90 gr./m². 
284 mm. 40.000 kg. Teknik Özellikler Listesi 05.01.2016 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Basım ĠĢletme Müdürlüğü Satınalma ġefliğinde ve 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 14.00’ e kadar Devlet Malzeme Ofisi 

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

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması 

yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7.maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu Kraft Zarf Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. 

Kısmi tekliflerde kabul edilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇĠCĠ TEMĠNAT verilecektir. 

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

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

zorunda olduğu …‖ ibaresi yer alacaktır. 

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

olup, ĠĢletme satın alma konusu alımı iĢini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

 11509/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2015 – Sayı : 29567 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

12.06.2015 tarihli 29384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 

37.265,62-TL Katma Değer Vergisine isabet eden yasal faizin ve 12.05.2015 tarihli 1702 sayılı 

Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 4580346112 vergi 

numaralı Has Kalıp Makina San. ve Tic. A.ġ. adına düzenlenen 06.11.2015 tarihli 11522747 

sayılı Ödeme Emrine konu 52.975,72-TL Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi ve 

74.531,24-TL'lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce 

anılan firmanın baĢkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi 

ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.  maddesi uyarınca yayımı tarihinden 

itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan  

olunur. 11488/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Uğur Mumcu Mahallesi 14865 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı değiĢikliği, Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11504/1-1 

————— 

ĠlkyerleĢim Mahallesi 14616 ada 2 ve 14617 ada 1, 2 parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği, Belediyemiz imar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11503/1-1 

—— • —— 

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden: 

Yusuf ÇETĠN isimli Ģahsın Ģikayet dilekçesinin bulunduğu Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'nın 11/08/2015 tarihli ve Sor. No: 2015/99647 sayılı yazısı ve eklerine istinaden 

baĢlatılan ön inceleme neticesinde; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul Beyoğlu Bölgesi 

Genel Sekreterliğine bağlı Okmeydanı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde görevli Uz. Dr. Bora 

ÇEKMEN, As. Dr. Ali ÇĠMEM ile ġiĢli Hamidiye Etfal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde 

görevli Uz. Dr. Derya ÖZTÜRK, Uz. Dr. Senem NEBĠ, As. Dr. Yusuf Ġġ, As. Dr. Serpil AKYÜZ 

hakkında Ġstanbul Valiliği tarafından 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 27/10/2015 tarih ve 

2015/275 sayılı "SORUġTURMA ĠZNĠ VERĠLMEMESĠNE" dair karar müĢteki Yusuf ÇETĠN'e 

tebligat adresinde bulunamamıĢ olduğundan, tebligatı yapılamamıĢ olup, 7201 sayılı tebligat 

kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı 

tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 11487/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. ve Transatlantic Turkey Ltd.’nin 

Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TAT-TEM/K/4174 hak sıra no.lu petrol 

arama ruhsat sahasında keĢfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARĠ/TAT-TEM/K/M45-a4-1 

paftasında 1 adet petrol iĢletme ruhsatı almak için 11.12.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 11551/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Çay Köyü Kantarcı Mevkii No: 292 Mahallesi (Ada: - , Pafta: i45b06b, Parsel: 565) AĢkale/ 

ERZURUM adresinde 04.10.2013 tarih BAY/939-82/33296 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile 

faaliyet gösteren Halit Kayaoğlu-Konak Akaryakıt tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda 

28/08/2014 tarihinde yapılan denetimde Karadeniz Teknik Üniverstesi’nin 15/09/2014 tarih E14-

1018/M sayılı, 15/09/2014 tarih E14-1019/M sayılı ve 15/09/2014 tarih E14-1020/M sayılı Analiz 

Raporları da göz önünde bulundurularak marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt bulunduğunun tespit edilmesi hususunun; 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü 

fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin (f) bendine, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, 

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun 

detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 

5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi uyarınca Halit Kayaoğlu-Konak Akaryakıt nezdinde 17/06/2015 tarihli ve 5651-4 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu 

düzenlenen 08/07/2015 tarihli ve DDB-217-16-16 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 11483/1/1-1 

————— 
Kurul’un 08/10/2015 tarihli ve 5819-30 sayılı Kararı ile BAY/939-82/30790 numaralı 

(26/04/2013 tarihli 15910 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Bülent Günyeri-

Akdeniz Petrol’ün lisansın verdiği hakların dıĢında faaliyette bulunarak yeniden satıĢ maksadıyla 

Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited ġirketi’ne akaryakıt satıĢı yapmasının 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11483/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5857-6 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30745 numaralı 

bayilik lisansı sahibi Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin tesisinde 17/09/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; lisansına kayıtlı 

dağıtım Ģirketi dıĢında Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nden 2013 yılı içerisinde muhtelif tarihli faturalar karĢılığında akaryakıt ikmal 

etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Destan 

Petrol Nakliye Otomotiv Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen 

soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 

150 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11483/3/1-1 

————— 
Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5857-8 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/32003 numaralı 

(11/04/2014 tarihli ve 12734 sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Gülaçtı 

Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin tesisinde 

13/01/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; Can KardeĢler Petrol Ticaret 

Limited ġirketi, Ali CoĢkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi ile Destan Petrol 

Nakliye Otomotiv Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne 2013 yılı içerisinde yüksek 

miktarlarda akaryakıt satıĢı yaparak lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun 

detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gülaçtı Akaryakıt Seramik 

Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma 

sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 150 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11483/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5857-2 sayılı Kararı ile, 08/10/2013 tarih ve BAY/939-

82/33305 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi SırdaĢ Petrol Ürünleri ĠnĢaat Taahhüt Gıda Sanayi 

Kuyumculuk ve Nakliyat Ticaret Limited ġirketi’nin, 2013/11 döneminde, sözleĢmeli dağıtıcısı 

haricinde Kal-Der Ankara Petrol Ürünleri Madencilik Nakliye Mimarlık Mühendislik ĠnĢaat 

Elektrik Gıda Temizlik Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine; bunun yanı sıra, istasyon otomasyon sisteminin arızalı olduğu 

dönemde akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi 

(27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası) 

hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması 

ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ 

ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/11/2015 tarih ve 169 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11483/5/1-1 

————— 
Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/71 sayılı Kararı ile; 01/03/2012 tarihli ve 

DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 11483/6/1-1 

————— 
Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388-70 sayılı Kararı ile; ―Bursa Karayolu Soğucak Köyü 

Otogar Yanı (Pafta: G22CIIA3 Ada: 170 Parsel: 3), / YALOVA‖ adresinde faaliyet göstermek 

üzere verilen 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29708 sayılı bayilik lisansı (istasyonlu) sahibi 

USL Lojistik Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun  ―Ġdari Para Cezaları‖ baĢlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL 

tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 163.111-TL idari para 

cezası olarak uygulanmasına, karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 11483/7/1-1 

————— 
Kurul’un 03/09/2015 tarih ve 5769/32 sayılı Kararı ile; ―ġerifali Mahallesi Kıble Sokak 

No: 22 Ümraniye/ĠSTANBUL‖ adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 01/03/2012 tarihli 

ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı alan Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi'nin 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik Ģirketlerine ÖTV’si indirilmiĢ 

denizcilik yakıtı satılmıĢ gibi iĢlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu 

akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAġ’tan 

mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dıĢında kullanması ve kanuna karĢı 

hile yaparak gerçek dıĢı beyanda bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi nezdinde 

22/04/2015 tarihli ve 5575/25 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 22/05/2015 tarihli ve DDB.498/4-4 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenen yazılı 

savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup 

Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin; 

a) 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik Ģirketlerine ÖTV’si indirilmiĢ denizcilik 

yakıtı satılmıĢ gibi iĢlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu akaryakıta 

ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAġ’tan mahsubunu talep 

etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dıĢında kullanması ve kanuna karĢı hile yaparak 

gerçek dıĢı beyanda bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve 

üçüncü fıkralarına aykırı olduğu, 

b) Söz konusu fiilinin ayrıca 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beĢinci fıkrasına 

aykırı olduğu, 

c) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği, anlaĢıldığından, lisans sahibi hakkında 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b ) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 

―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ‖ uyarınca 339.814.-TL idari para cezası uygulanmasına ve aynı Kanunun 20 nci 

maddesinin beĢinci fıkrası uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin 

sahip olduğu 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine 

karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 11483/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5857/13 sayılı Kararı ile; ―Samsun Yolu Üzeri 35. Km 

BaĢtaĢ KarĢısı Elmadağ/ANKARA‖ adresinde 17/09/2007 tarih ve BAY/939-82/22954 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aspetler Grup Petrol Ürünleri Otomotiv 

TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda 13/09/2014 

tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, 

otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satıĢı 

gerçekleĢtirerek (otomasyon sistemi çalıĢmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu 

ederek) ve istasyon otomasyon sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci 

maddesinin 10 ve 14 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, fiyat ilan panosunda lisans sahibine ait bilgilere 

yer vermeyerek Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci 

fıkrası hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine 

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Aspetler Grup Petrol Ürünleri Otomotiv TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına baĢlanılmasına karar verilmiĢ olup, bu 

çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 20/11/2015 tarihli ve 163 sayılı SoruĢturma 

Raporu düzenlenmiĢ ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaĢılamamıĢ olması nedeniyle 

anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 11483/9/1-1 

————— 
Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5857/4 sayılı Kararı ile; ―Karakaya Mahallesi Bağlum 

Bulvarı No: 227 Bağlum/ANKARA‖ adresinde BAY/939-82/21435 numaralı istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ġrkay Petrol ve ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin 

24/03/2011 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, DanıĢtay 13. Dairesinin E.2012/389 sayılı ve 

DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulunun E.2014/2427 ve K.2015/2025 sayılı kararlarında 

belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi 

ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ġrkay Petrol ve 

ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına baĢlanılmasına 

karar verilmiĢ olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 20/11/2015 tarihli ve 

164 sayılı SoruĢturma Raporu düzenlenmiĢ ancak bilinen en son adresinde kendisine 

ulaĢılamamıĢ olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 11483/10/1-1 

————— 
Kurul’un 28/10/2015 tarih ve 5849/11 sayılı Kararı ile; ―Samsun Karayolu 24. Km. 

Gölgelikaya Durağı Lalahan Elmadağ/ANKARA‖ adresinde 17/12/2012 tarih ve BAY/939-

82/31899 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Özaylar Seramik 

Market Otomotiv TaĢımacılık Tarım Gıda Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin 

lisansına konu akaryakıt istasyonda 31/01/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde elde edilen 

bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan 

akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirerek (otomasyon sistemi çalıĢmayan tankları piyasa faaliyetine konu 

ederek) ve istasyon otomasyon sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci 

maddesinin 10 ve 14 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 2. Ġdare 

Mahkemesinin E.2014/400 sayılı ve DanıĢtay 13. Dairesinin E.2015/2899 sayılı Kararları 

çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Özaylar Seramik Market 

Otomotiv TaĢımacılık Tarım Gıda Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına baĢlanılmasına karar verilmiĢ olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 

23 üncü maddesi uyarınca 20/11/2015 tarihli ve 161 sayılı SoruĢturma Raporu düzenlenmiĢ ancak 

bilinen en son adresinde kendisine ulaĢılamamıĢ olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 11483/11/1-1 

————— 
Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-55 sayılı Kararı ile; DAĞ/627-27/15377 sayılı 

Dağıtıcı lisansı sahibi Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nak. ve Tur. Tic. A.ġ. 

hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ilgili lisans sahibinin lehine 

olması nedeniyle 28/03/2013 tarihindeki değiĢiklikten önceki ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) 

numaralı alt bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194, -TL. idari 

para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 11483/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 22/10/2015 tarihli ve 5840-14 sayılı Kararı ile BAY/939-82/31086 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı (04/06/2013 tarihli ve 20245 sayılı Karar ile sonlandırılan) sahibi On Pet 

Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin; 

a) Dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000,-TL, 

b) Ġstasyonunda otomasyon sistemini devre dıĢı bırakarak akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirmesi 

eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

uyarınca belirlenen 70.000,- TL, 

c) Ġstasyonda gizli düzenek bulundurması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci 

maddesinin (e) bendine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri 

gereğince belirlenen 14.652,-TL, olmak üzere toplam 254.652,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 254.652,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11483/13/1-1 

————— 
Kurul’un 22/10/2015 tarihli ve 5840-15 sayılı Kararı ile DAĞ/2552-4/27680 numaralı 

dağıtıcı lisansı (09/05/2013 tarih ve 4394-3 sayılı Karar ile sonlandırılan) sahibi Raman Akaryakıt 

Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi’nin tespit tarihi 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2015 – Sayı : 29567 

 

itibariyle dağıtıcısı bulunduğu BAY/939-82/31086 numaralı bayilik lisansı sahibi On Pet 

Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 

otomasyon sistemine yapılan müdahaleyi engellememesi eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 7 inci 

maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine 

aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 

değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 

belirlenen 850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11483/14/1-1 

————— 
Kurul’un 22/10/2015 tarihli ve 5841-11 sayılı Kararı ile DAĞ/4217-3/31946 numaralı 

dağıtıcı lisansı sahibi Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi’nin bayisi olan Ercüment 

Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait akaryakıt istasyonundaki kurumsal 

kimlik çalıĢmalarını süresi içinde tamamlamaması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesine aykırılık 

teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/11/2015 tarihli ve 132 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11483/15/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/5589 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Hanönü Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KASTAMONU/Hanönü 

Adresi Hanönü Mah. Boyabat Cad. No:33 Tel-Faks 366 497 50 12 - 366 497 54 75 

Posta Kodu 37450 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mes ĠnĢ. Gıda Tur. Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.  

Adresi 
Birlik Mah. ġehit Sadık ERĠġEN Sk. 

No: 46/8 Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

6190183935  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

155275  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 

(  ) 

b-4735 

KĠSK 

(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 11506/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/176833 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Malatya/Merkez 

Adresi 
Ġnönü Mahallesi Ġstasyon Cad. 

No: 1 Malatya 
Tel-Faks 

0 422 212 48 00 - 4118 

0 422 212 48 16 

Posta Kodu 44080 E-Mail 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ġlyas Seyahat Tur. TaĢ. Gıda Tem. Hay. 

ĠnĢ. San ve Tic. Ltd. ġti. 
Ayetullah AÇIKGÖZ 

Adresi 
Suluköy Cami Mahallesi No: 49 Merkez/ 

MALATYA 

Suluköy Cami Mahallesi No: 49 

Merkez/MALATYA 

T.C. Kimlik No.  26075256586 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4740385166  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
15319  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Erciyes Üniversitesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/19634 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Erciyes Üniversitesi 

Adı Erciyes Üniversitesi Ġl/Ġlçe MELĠKGAZĠ/KAYSERĠ 

Adresi Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Tel-Faks 0 352 437 49 14 - 0 352 437 49 14 

Posta Kodu 38039 E-Mail imid@erciyes.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
KA-RE Sağlık ve BiliĢim Teknolojileri 

Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Ergazi Mah. 1. Cad. 650 Sok. No: 3 

Batıkent/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
484 061 3471  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.08.210 

Toplantı Tarihi ve No : 17.09.2015-106 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.09.2015-4182 AYDIN 

Aydın Ġli, Nazilli Ġlçesi, Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 954 

parsel numarasında kayıtlı namazgah ve 987 parsel numarasında kayıtlı sebilin bakım ve onarım 

talepleri ile tescil değerlendirmesine iliĢkin Nazilli Belediye BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih ve 5387 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 17.08.2015 tarih ve 2628 sayılı yazısı, Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nün 09.09.2015 tarih ve 2810 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 02.09.2015 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya iliĢkin tüm 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan GörüĢmeler sonucunda, 

Aydın Ġli, Nazilli Ġlçesi, Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 954 

parsel numarasında kayıtlı namazgah ve 987 parsel numarasında kayıtlı sebilin 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine, 

namazgah koruma alanı sınırlarının parsel sınırı olarak belirlenmesine, tescilli sebil ile tescilli 

parsele bitiĢik ve aradan yol geçse dahi cephe veren taĢınmazlarda yapılacak her türlü 

uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan görüĢ alınmasına, fiziki ve inĢai müdahale içermeyecek 

Ģekilde tescilli yapılardaki bakım ve temizlik çalıĢmalarının ilgili Belediyesince düzenli olarak 

yapılmasına ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, yapılara 

iliĢkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı 

ilke kararında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon ve 

çevre düzenleme projelerinin Kurulumuza iletilmesine, projelerin hazırlanılması aĢamasına 

kadarki geçecek süreçte sebil yapısının iklim Ģartlarından etkilenmemesi için sıva, boya, badana 

tamiratlarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 

sayılı ilke kararı gereğince basit onarım kapsamında özgün renk ve malzeme dokusu ile uyumlu 

olarak Aydın BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı denetiminde yapılabileceğine, uygulama 

sonuçlarına iliĢkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 

iletilmesine, tescilli yapı çevresinde yer alan yol içerisinde yapılacak alt yapı çalıĢmalarının ilgili 

Belediyesi denetiminde yapılabileceği ancak yol içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini 

etkileyecek herhangi bir alt yapı çalıĢmasının yapılmaması gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/8283 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme

Yapılması Hakkında Karar
2015/8284 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine

İlişkin Karar
2015/8285 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve

1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8290 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon,
Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların
Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü
Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2016 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere
Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

2015/8312 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI
— Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK
— Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına

İlişkin Tebliğ (No: 2015/46)
— Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5920 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5921-3 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5922 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5925 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5926 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5927 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5928 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5929 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5930 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5931 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5932 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5933 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 Tarihli ve 5934 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


