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YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bununla birlikte EK-3 formunu Piyasa Yönetim Sistemi üzerinde yeni tedarikçinin portföyüne
geçtiği tarihe kadar görevli tedarik şirketine teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen te-
darikçi hakkında, söz konusu yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle
tüketici mağduriyetinin oluşması halinde, Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygu-
lanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(3) Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesinin 10 uncu madde ile
32 nci maddede yer alan süreler sonunda imzalanmamış olması ilgili döneme ilişkin görevli
tedarik şirketi tarafından düzenlenen tüketim faturasını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldır-
maz. Söz konusu faturanın 15 inci madde uyarınca yapılacak ikinci bildirim sonrasında öden-
memesi halinde tüketicinin elektriği kesilebilir.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.  

“Tüketim miktarının tespiti, okuma ve fatura dönemleri
MADDE 11 – (1) Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında;
a) Ödeme bildirimine esas fatura dönemi, aylık olarak veya bir yılı geçmemek üzere

daha uzun dönemlerle perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada belirlenir.
b) Perakende Satış Sözleşmesi kapsamında; aynı ay içerisinde enerjinin borçtan dolayı

kesilmesi, sözleşmenin sona ermesi veya feshi ya da tedarikçi değişikliği nedeniyle yapılacak
faturalamalar gibi mevzuatta özel olarak tanımlanan haller dışında birden fazla faturalama ya-
pılamaz. Bu kapsamda;

1) Fatura dönemlerinin üç ay üzerinde olacak şekilde belirlenmesi durumunda, ilgili
tüketicinin talebi halinde, üçten az olmamak ve fatura dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak
üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksit imkânının sağlanması zorunludur.

2) Fatura dönemleri  üç ay veya üç aydan az olacak şekilde belirlenmesine rağmen, fa-
turalamanın üç ay üzeri süreyi içerecek şekilde yapılması durumunda, ilgili tüketicinin talebi
halinde, üçten az olmamak ve fatura dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye
vade farkı uygulanmaksızın, taksitlendirme yapılması zorunludur. Ancak faturalamanın tüke-
ticiden kaynaklanan nedenlerle yapılamadığının belgelenmesi halinde taksit uygulanması zo-
runlu değildir.

c) Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her tak-
vim ayında bir defa okunur. Bu okuma aylık okuma olarak değerlendirilir.

ç) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tüketici sayacının endekslerini okur. Birbirini takip
eden iki dönem arasındaki endeks farkının çarpan faktörü ile çarpımı sonucu bulunan değer
tüketicinin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir. Serbest tüketiciler için, okunan endeks
değerleri okuma tarihi bilgisi ile birlikte en geç 3 gün içerisinde Piyasa Yönetim Sistemi’ne
girilir.
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d) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep
halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle okuma yapılmaması
ve Kurul tarafından uygun görülen haller dışında, dağıtım bölgesinin genelinde ya da belli bir
bölgesinde birinci fıkranın (c) bendine aykırı genel uygulamalar yapılamaz. 

(2) İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilere dağıtım şirketi tarafından okuma
bildirimi bırakılır ya da tüketicilerin dağıtım şirketinden talep etmesi halinde okuma bildirimi
elektronik ortamda tüketiciye gönderilir. Söz konusu okuma bildirimlerinde asgari olarak aşa-
ğıdaki bilgiler yer alır; 

a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, serbest tüketici tekil kodu, uygulanıyorsa
profil tipi,

b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya ge-
rilim trafo oranları,

c) Aktif ve reaktif tüketime ilişkin ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
ç) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,
d) Değiştirilen sayaç var ise sayaçlara ait endeks değerleri detayı,
e) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks

numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek te-
lefon numarası.

(3) İkili anlaşmalar kapsamındaki elektrik satışlarında tüketici faturaları Piyasa Yönetim
Sistemi’ne bildirilen endeks değerleri kullanılarak düzenlenir. Tedarikçi değiştirme sürecinde
ay sonu endeks değerinin okunamadığı hallerde eski tedarikçi için son endeks değeri, yeni te-
darikçi için ilk endeks değeri Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisince belirlenen
değerdir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (m) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere dördüncü ve
beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkra numaraları buna göre teselsül etti-
rilmiş ve teselsül neticesinde ortaya çıkan sekizinci fıkradaki “Beşinci” ibaresi “Yedinci” olarak
değiştirilmiştir.

‘‘m) Ödeme bildirimi tarihi itibariyle tüketim noktasının cari yıl ile bir önceki takvim
yılı tüketim miktarları,” 

“(4) Tedarik şirketleri tarafından düzenlenen ödeme bildirimi veya faturalarda; tüketi-
cinin son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici, ikili anlaşma ile elektrik alan ser-
best tüketici ya da serbest olmayan tüketici sınıflarından hangisine girdiğine ilişkin bilgiye ve
tekil koda yer verilmesi zorunludur.

(5) İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilerden belirli bir süre elektrik satın ala-
cağını taahhüt edenlere gönderilecek ödeme bildirimi veya faturalarda taahhüdün süresi, sürenin
kaçıncı ayında bulunulduğu ve taahhüdün sona erme tarihi ile taahhüdün bozulması halinde
uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedellerinin uygulama esaslarına ilişkin bilginin bu-
lunması zorunludur.’’

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Düzenlemeye tabi tarifelerden elektrik satın alan mesken abone grubu tüketicilerin
zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin olarak yasal yollara başvurabilmek için elektriğin fii-
len kesilmesi, sözleşmenin feshi ve güvence bedelinin muaccel borçlara mahsup edilmiş olması
zorunludur. Bu hükme aykırı olarak yasal yollara başvurulması halinde, yapılan işlemler son-
landırılır. Oluşan masraf ve giderler aboneden talep ve tahsil edilemez.”

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               4 Ağustos 2016 – Sayı : 29791



MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tüketicilerin ikili anlaşmalarından kaynaklı borçları nedeniyle elektriği kesilemez.
Ancak tedarikçi değişikliği gerçekleşmiş olsa bile, düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla görevli
tedarik şirketinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan gerçek veya tüzel kişilerin bu kap-
samdaki borçları nedeniyle elektriği kesilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

‘‘b) Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan
miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını
edinen tüketiciler,’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “perakende satış sözleşmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ikili anlaşması” ibaresi
eklenmiş ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken son kaynak tedariği kapsamına dahil
olmasına rağmen son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalamak için bu
madde ile Yönetmeliğin onuncu maddesinde öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik
şirketine başvurmaması,’’

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Güvence bedelinin tespitinde, görevli tedarik şirketinin işletme kayıtları veya tüke-
ticinin güvence bedeli makbuzu esas alınır. Söz konusu kayıt veya belgenin bulunmadığı hal-
lerde; aboneliğin güvence bedeli alınmadan yapıldığına dair somut bulgu ve belgenin bulunması
haricinde, kullanım yerinin işletme kayıtlarındaki bağlantı gücü ve abonelik başlangıç tarihi
dikkate alınarak tespit edilir. İşletme kayıtlarında projenin ya da bağlantı gücünün bulunmaması
halinde; kullanım yerinin mevcut bağlantı gücü ile aboneliğin başlangıcındaki birim bedeller
göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir. Abonelik başlangıç tarihi tespit edilemeyen
aboneler için 31/12/2006 tarihi, abonelik başlangıcı olarak kabul edilir.

b) Tespit edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Gün-
celleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenme-
sinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, talep tarihinden itibaren en geç
beş işgünü içerisinde tüketicinin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. İade için, borcun
ödenmesi dışında, herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2014 28994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/3/2015 29299
2- 16/9/2015 29477
3- 25/2/2016 29635
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Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE MESLEK
HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

ve Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Mes-

lek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AKİSAM): Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Has-

talıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamında
gerekli çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Üniversitenin farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinleri gibi akademik birimlerinin
işbirliği yurt içi ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili her alanda
eğitim, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık
hizmeti vermek.

c) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, çalışanların sağlığı
ile ilgili öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmala-
rını sağlamak.
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ç) Üniversite içinde ve dışında yer alan çalışma yaşamı ile ilgili tarafların katılımıyla
iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygula-
malar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda danışmanlık hizmeti
vermek, hizmet üretmek ve proje yürütücülüğü yapmak.

d) Lisans ve lisansüstü iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları eğitiminde mezu-
niyet öncesi ve sonrası öğrencilere ve araştırmacılara uygulama alanları oluşturmak.

e) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları
alanının akademik gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri planlamak ve uygulamak.

f) Çalışma yaşamına ilişkin yerel, ulusal ve uluslararası politika ve eylem programları
oluşturulmasına katkı sağlamak.

g) Çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulmasına akademik katkı ve
destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili her

konuda bilimsel araştırma uygulama ve inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk sağlığı ça-
lışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ve halk sağlığı konusunda ulusal ve
uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkin-
likler düzenlemek.

c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü, tıpta uzmanlık ve tıpta
yan dal uzmanlığı düzeylerinde sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile
ilgili eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma
olanakları sağlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınlar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ve
meslek hastalıkları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv
oluşturmak.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler,
iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla,
sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bu-
lunmak.

e) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında çalışma yürüten ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla ve bu alanda çalışan profesyonellerle iletişim ağı kurmak.

f) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında işçi, işveren ve temsilcile-
rinin, çalışanların eğitimi yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları
yapmak.

g) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve
işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanındaki hizmet sunumu, inceleme,
araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda faaliyet sürdüren Üniversite
birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

ğ) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda kamuoyu oluşmasına ve bi-
linçlenmesine katkıda bulunmak.

h) Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.
ı) Üniversite bünyesinde ya da bağlı birimlerinde halen faaliyet gösteren ya da yeni

oluşturulacak olan; ilgili mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları
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konularında hizmet sunumu yapacak birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordi-
nasyonuna katkıda bulunmak. Bu birimlerin yürüttüğü hizmetlerin denetim, işbirliği ve koor-
dinasyonunu sağlamak. Bu birimlerde yürütülecek hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için
Rektöre veya ilgili Rektör yardımcısına danışmanlık yapmak. Gerektiğinde iş sağlığı güvenliği
birimlerinin veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulmasını Rektöre önermek, onay al-
dıktan sonra kuruluşu planlamak, birim kurmak ve birimin işleyişini düzenleyerek işveren
adına yürütmek.

i) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında proje ve araştırma önerileri

geliştirmek, uygulamak ve yayınlamak; bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum

ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

j) Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında istihdam edilecek ele-

man ihtiyacını karşılamak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sertifikalandıracağı

iş güvenliği uzmanlığı kursları, işyeri hekimliği kursları ve diğer sağlık personeli eğitimini

sağlamak üzere kurslar açmak, bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayladığı

eğitim kurumu ruhsatı bulunan eğitim kurumu kurmak.

k) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar kurmak, araştırma ve uygulama birimleri için

gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek.

l) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetleri planlamak ve uygulamak.

m) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer

çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği, Merkezin ilgi alanı olan

iş sağlığı, iş güvenliği, iş hukuku, meslek hastalıkları, halk sağlığı konularında bilimsel çalış-

malar yürütmüş, doçent veya profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından bir kişi, Rektör tara-

fından üç yıl için Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür

yetkilerinden bazılarını müdür yardımcılarına devredebilir. Müdürün görevi başında bulunma-

dığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Altı ayı geçen vekâlet-

lerde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini

Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sonlandığında yardımcılarının görevi de sonlanmış

sayılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
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c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
ç) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında hizmet sunumu yapacak

birimler ve konu ile ilgili diğer çalışma grupları ve laboratuvar, araştırma ve uygulama birim-
lerinin etkinliklerini yürütmek, düzenlemek, denetlemek ve yılsonu etkinlik raporunu Yönetim
Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üye-

den oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde oluşturulur:
a) Üç üye; Merkezin çalışma alanı ile ilgili akademik etkinlik yürütmüş, iş ve meslek

hastalıkları alanında üçlü protokolle tıpta yan dal uzmanlığı verme yetkisine sahip anabilim
dallarının 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitici niteliği olan öğretim üyeleri arasından
birer adet olmak üzere seçilir.

b) Bir üye; Tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı-iş ve meslek hastalıkları bilim da-
lından veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen işyeri hekimliği ser-
tifikası ve işyeri hekimliği sertifika programı eğiticisi belgelerinin her ikisine birden sahip olan
öğretim üyelerinden seçilir.

c) Üç üye ise; Üniversite akademik birimlerinde olup Merkezin çalışma alanı ile ilgili
akademik etkinlik yürütmüş, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilim uzmanlığı olan veya Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı sertifikası ve iş
güvenliği uzmanlığı sertifika programı eğiticisi belgelerinin her ikisine birden sahip olan öğ-
retim elemanları arasından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır
ya da görevi sürdüremeyecek olursa, yeni bir üye kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle
Rektör tarafından görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, yılda dört kez olağan ve gerektiğinde
olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplan-
tıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür yardımcıları eğer kendileri de Yönetim Kurulu
üyesi değillerse Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılırlar ve toplantıların
salt çoğunluk hesabında müdür yardımcıları dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin yö-

netimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
b) Danışma Kurulunun önerilerini göz önüne alarak, Merkezin yıllık etkinlik programını

çalışma planını ve programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onay için Rektöre sunmak,
ç) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araş-

tırma ve uygulama birimleri kurmak, buralarda görevlendirilecek personelin niteliklerini be-
lirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezce yürütülecek ya da desteklenecek araştırmalar, uygulamalar ve her türlü
çalışmalar için karar almak,
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e) Araştırmacı ya da uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları

çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak,

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak,

g) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları

görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin etkinlikleri ile ilgili ulusal ya da uluslar-

arası alanda, çalışma yaşamının çok taraflı yapısı gözetilerek, çalışma yaşamı, çalışanların sağ-

lığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapan kişi ya da kurum ve kuruluş temsilcileri arasın-

dan Yönetim Kurulunun önerdiği adaylar arasından seçilen on bir kişiden oluşur. Danışma Ku-

rulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri

ise istekleri halinde Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl

için görevlendirilirler.

(2) Danışma Kurulu ilk toplantısını oluşturulmasını izleyen iki ay içinde yapar. Sonraki

toplantıları ise yılda bir kez olağan olarak yapılır, gerek görüldüğünde ise olağanüstü yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılabilirler.

Danışma Kurulu toplantılarında karara bağlanan öneriler tutanağa geçirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve çalışma

yaşamının öncelikleri doğrultusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Yönetim Kurulu-

nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapar ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde

bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek için Yönetim Kurulu kararı

ile gerektiğinde çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri ile ça-

lışma süreleri Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Müdür çalışma grupla-

rının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdürüne

kısmen ya da tümüyle devredebilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AKDENİZ TÖMER): Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,
c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Yurt içinden ve yurt dışından gelen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi

öğretmek, Avrupa dilleri ortak çerçeve metni ölçütlerine göre Türkçenin yabancı dil olarak öğ-
retimini yapmak, bu metnin ölçütleri çerçevesinde düzeylerine uygun sınavlar düzenlemek ve
sertifika vermek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında
birimler oluşturmak,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-
retmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için; kurslar, sertifika program-
ları açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı eğitimi bölümlerinde uy-
gulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yön-
temleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,
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ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-
sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları ge-
liştirmek,

d) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-
sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyen-
lere Türkçe öğretmek,

f) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak,
g) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek,
ğ) Talep gelmesi halinde Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türk Lehçeleri ile ilgili kurslar

açmak,
h) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma

ve toplantıları yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya
yapılan bu faaliyetlere katılmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversite-

lerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma,
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu
konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, çağdaş Türk lehçeleri
ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğre-
timine yönelik uygulama programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcılarından biri Müdüre ve-
kâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük
görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, Merkezde görevli Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda en az doktora unva-
nına sahip iki kişiye müdür yardımcısı olarak belirler.

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-
larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
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b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve deneti-

mini yapmak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversite

öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üye-

den oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ay-

rılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve ka-

rarlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili konularda Müdürün teklifle-

rini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim plânlamacısı

MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve

öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir

eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşıla-

nır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hükmü bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Kastamonu Üniversitesi Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kasta-
monu Üniversitesi Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Osmanlı Türkçesi öğretimi ve şuurunun yaygınlaştırılmasını sağlamak, Osmanlı

Türkçesi mesleki alanlarında gerekli olan anabilim dalı ve bölümlere yönelik etkili ve verimli
öğretim yöntemleri geliştirmek,

b) Osmanlı dönemine ait eserlerin tespit ve tasnifini planlamak,
c) Konu üzerine uzmanlıkları bulunan akademisyenler, resmi kurumlar, vakıflar, kuru-

luşlar ve derneklerle işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmek ve bu amaçla faaliyet alanında
kurs, konferans, panel, sempozyum, bilimsel toplantı ve kongre ve benzeri etkinlikler düzen-
lemek, inceleme ve araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Osmanlı Türkçesi öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla geniş tabanlı araş-

tırmalar yapmak, mevcut yayınları incelemek, daha etkili ve kolay öğretim yöntemleri geliş-
tirmek. Matbu metinler, el yazması eserler, arşiv belgelerinin okunması gibi ayrı seviyeler için
uygun yöntem değerlendirmeleri yapmak. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine
gitmek.
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b) Kastamonu öncelikli olmak üzere Türkiye ve dünyadaki Osmanlı Türkçesi ile yazıl-
mış eserlerin tespit ve tasnifini yapmak.

c) Merkez bünyesinde olmak kaydıyla Kastamonu Üniversitesi merkez kütüphanesinde
bir Osmanlı Türkçesi arşivi oluşturmak. Bu birime el yazması ve matbu eserleri bağış, satın
alma veya kopyalama suretinde kazandırmak. Ayrıca sahip olunan tüm belgeleri fotoğraf, mik-
rofilm ve benzeri bir kopyalama yöntemiyle veri olarak depolamak ve uygun bulunanları in-
ternet ortamında yayımlamak.

ç) Üniversitemizde ve diğer üniversitelerde yapılacak olan lisansüstü tezler ile diğer
araştırmalarda, araştırmacıları bilgi ve belgelerle desteklemek.

d) Araştırma Merkezi faaliyet alanı ile ilgili olan kitap, broşür, afiş, tanıtım malzemeleri,
lisansüstü tezler ve bilimsel çalışmaların basım, yayım ve çoğaltılması için diğer kurumlarla
işbirliğine gitmek.

e) Araştırma Merkezi kapsamı ile ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmalarını yakından takip
etmek ve yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum, araştırmacı, vakıf ve der-
neklerle işbirliğini geliştirilmek.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulun-
mak.

g) Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalış-
malarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ğ) Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 7 – (1) Müdür, Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserler, Os-

manlı Türkçesi eğitimi ve bu yazı ile yazılmış belgeleri tespit ve tasnif alanında deneyimli Üni-
versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, ken-
disine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin yukarıda sayılan alanlarda uzman olan öğretim
üyeleri arasından iki yıl için bir yardımcıyı görevlendirilmek üzere Rektöre tavsiye eder. Müdür
yardımcısı, Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit edip, Yönetim Kuru-

lunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) İlgili kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle iletişim kurmak ve işbirliğine gitmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ile ya-

zılmış eserler, Osmanlı Türkçesi eğitimi ve bu yazı ile yazılmış belgeleri tespit ve tasnif ala-
nında deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile gö-
revlendirilir. Yönetim Kurulu Müdür ve dört üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezde yürütülen faaliyetlerle ile ilgili esasları belirler. Yönetim
Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak
toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektör-

lüğe sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip tavsiyelerde bulunmak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış

eserler, Osmanlı Türkçesi eğitimi ve bu yazı ile yazılmış belgeleri tespit ve tasnif alanında de-
neyimli Üniversite öğretim üyelerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından öne-
rilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle ye-
nileri görevlendirilir. Üye sayısı Rektör tarafından belirlenir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Malzemelerin kullanımı
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen ve yürütülen projeler kapsamında

alınan her türlü alet, teçhizat ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DAVRAZ YÜKSEK İRTİFA

SPORTİF PERFORMANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Davraz Yük-

sek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, kullanım alanla-

rını, faaliyetlerini, yönetim organ ve organizasyonlarına ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faali-

yetleri ve yönetim organ ve organizasyonlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez Müdürü: Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

b) Merkez Yönetim Kurulu: Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Görevleri, Yönetim Organları ve Personel

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite, kulüp, takım veya ferdi, milli, amatör ve rekreasyonel boyutta spor yapan

lisanslı veya lisanssız bireylere antrenman, kurs, eğitim ve yüksek irtifa ile ilgili araştırma,

proje, yetenek seçimi ve yönlendirilmesi, olimpik branşlarda kurs ve eğitim hizmetleri vermek.

b) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin takım veya ferdi sporcuların rutin perfor-

mans analiz ve kontrollerini yapmak ve istatistiksel analiz raporlarını hazırlamak.

c) Yüksek irtifa ve diğer spor alanları ile ilgili tesis, egzersiz, antrenman programları,

performans analizleri ve yetenek seçimi ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Performans testleri yapmak.

d) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin sağlık kontrollerini ve takiplerini yapmak.
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e) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin spor yaralanmalarından korunma, spor

veya egzersiz esnasında ilk yardım prensipleri ve tedavi süreçleri ile ilgili eğitim vermek.

f) Spora dönüş egzersiz ve antrenman programları düzenlemek.

g) Yetenek seçimi ve yönlendirmesinde tıbbi ve performans belirleme testleri yapmak.

ğ) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin, fiziksel ölçümlerini yapmak.

h) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin postür analizlerini yapmak.

ı) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin biyokimya testleri, kan ve hormon testlerini

yapmak.

i) Fizyolojik testleri yapmak.

j) Elit ve amatör sporcuların teknik test analizlerini yapmak.

k) Taktik ve maç analizleri eğitimi vermek ve yapmak.

l) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin beslenme programlarını incelemek, her

branş ve kategori için özel diyet programları hazırlamak.

m) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylerin müsabaka dönemi sauna ve masaj uygu-

lamalarını yapmak.

n) Merkez bünyesinde, Üniversite içi akademik ve idari birimlerle işbirliği yaparak pro-

je, akademik araştırma, geliştirme, konferans, sempozyum, seminer ve çalışmalar yapmak.

o) Spor federasyonları ile milli kamp program ve organizasyonları yapmak.

ö) Diğer kurum ve kuruluşlarca işbirliği yaparak proje, akademik araştırma, geliştirme,

konferans, sempozyum, seminer ve çalışmalar yapmak ve bunların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

p) Dağ bisikleti, kayak, snowboard ve benzeri kurslar açmak ve eğitim vermek.

r) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yetki ve görev alanları içerisine giren ko-

nularda, Merkezin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak destek sağlamak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki konuların yürütülmesinde Üniversite ile il-

gili Fakülte, Yüksekokul, Bölüm, Anabilim Dalları, Üniversite Kulüpleri, Merkez Müdürlük-

leri, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Spor İl Mü-

dürlükleri, Kulüpler, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri ile işbirliği

ve koordinasyon sağlamak.

b) Elit, amatör sporcu ve sedanter bireylere sağlık, performans test, eğitim, kurs ve

kamp hizmetleri vermek.

c) Araştırma, proje, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri faaliyetlerde Üniversite

içi ve dışı, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Milli takım, kulüp ve ferdi sporcuların kamp organizasyonlarını düzenlemek.

d) Merkez içerisinde çalışacak idari personeli, yarı zamanlı öğrencileri, stajyer öğren-

cileri ve diğer uzmanlık veya seçmeli spor dalı dersleri alan öğrencileri belirlemek ve çalıştırmak.

e) Merkezin kullanacağı ek yapı birimlerini projelendirerek Rektörlüğün oluruna sun-

mak ve ilgili birimlerle koordinasyonlu çalışma yapmak.

f) Merkezin kullandığı birimlerin bakım ve onarım işlerinin Rektörlüğe bilgi verilerek

olurları üzerine ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak.

g) Merkez multidisipliner araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin koordinasyo-

nunu sağlamak.
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Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili olan Spor Bilimleri

Fakültesi içerisinden aylıklı profesörler, bulunmadığı takdirde doçentler, doçent de bulunmadığı

takdirde yardımcı doçentler arasından Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve bu doğrultudaki çalışma-

ların denetimi, kontrolü, diğer birimlerle koordineli yürütülmesi ve Üniversite içinde ve dışında

işbirliği yapılmasında Rektöre karşı sorumludur.

(3) Merkez Müdürü Merkezi temsil eder ve Merkez yönetim kuruluna başkanlık eder,

Merkezin düzenli ve etkin çalışmasını sağlar.

(4) Müdürün önerisi ile Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim

elemanları arasından en çok üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde Müdür yardımcılarının görevleri de

sona erer.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez yönetim kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında ve Merkez

Müdürünce önerilen sekiz aday arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört

öğretim üyesi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Merkez Yönetim

Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici ve sürekli birimler ya da çalışma gurupları kurabilir

ve bunların görevlerini düzenler. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne

yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışması ile ilgili yıllık plan ve program hazırlanması ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkez Müdürünün Merkezin yönetimi ile ilgili göreceği bütün işlerde karar almak.

c ) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, uzman ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafın-

dan karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİM

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/06/2007 tarihli ve 26550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman

Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeli-

ğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Merkez Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üni-

versitede  görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından

müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün

görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı za-

man, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekaletin altı aydan fazla sürmesi

halinde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, iki müdür yar-

dımcısı ile müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversite öğretim

elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenden dolayı görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.”

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim

Kurulu üç ayda bir ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır kararlar

oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katıl-

mayan üyenin görevi sonlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Merkez Müdürünün

görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(e) Merkezde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim programları, sertifikasyon sistemi hu-

susunda temel ilke, esas ve usulleri belirlemek,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/06/2007 26550
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/35)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/5/2015 tarihli ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturması sonucunda alınan
kesin önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) DTÖ: Dünya Ticaret Örgütünü,
ç) DTÖ ADA: Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşmasını,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) Hubei Group: Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. ve Hubei Xinyegang Steel

Co., Ltd. firmalarını,
g) JESDER: Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğini,
ğ) Kalibre Boru: Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. firmasını,
h) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu, 
ı) Sardoğan: Sardoğan Endüstri Ticaret firmasını,
i) Shandong Huitong Group: Shandong Huitong Industrial Co., Ltd. ve Shandong Haixinda

Petroleum Machinery Co., Ltd. firmalarını,
j) TPCO: Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd. firmasını,
k) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
l) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
m) YÜD: Yerli üretim dalını,
n) 2015/19 sayılı Tebliğ: 15/5/2015 tarihli ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19)’i, 
o) 2016/3 sayılı Tebliğ: 12/2/2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/3)’i,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 4 – (1) Yerli üretici Sardoğan firması tarafından yapılan ve Tufanoğlu Boru

Metal Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruda, ÇHC menşeli “demir (dök-
me demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular”ın Türkiye’ye dampingli ve sübvansiyonlu
fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun YÜD’de zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke
menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir. Bu kapsamda, ÇHC
menşeli “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” için 15/5/2015 tarihli
ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile damping ve sübvansiyon soruşturmaları başlatılmıştır.

(2) Yürütülen damping soruşturması esnasında ithalatta haksız rekabetin önlenmesine
ilişkin mevzuat kapsamında dampinge karşı geçici önlem alınmasını haklı kılacak nedenlerin
varlığının tespit edilmesi üzerine, 12/2/2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/3) ile ÇHC men-
şeli soruşturma konusu ürüne CIF ithalat bedelinin %22,15’i ile %50,35’i arasında değişen
oranlarda 6 ay süreli teminat şeklinde dampinge karşı geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) 2015/19 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve Bakanlık tarafından yürütülen damping so-
ruşturması tamamlanmıştır. Diğer taraftan, 2015/19 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli bahse konu
ürünlere yönelik açılan sübvansiyon soruşturması devam etmektedir.

Soruşturma dönemi ve zarar inceleme dönemi
MADDE 5 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme
için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.

YÜD’ün temsil niteliği
MADDE 6 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
(2) Soruşturma açılmasını müteakip, yerli üretici Sardoğan firmasının soğuk çekilmiş

boru üretme yeteneğini haiz olmasına rağmen, bahse konu piyasada tek yerli üretici olmadığı
tespit edilmiştir. Bunun üzerine, soğuk çekilmiş boru piyasasındaki diğer yerli üreticilere soru
formu gönderilmiş ve söz konusu piyasanın en büyük kapasiteli yerli üreticisi Kalibre Boru
firması, şikayet konusu üründe yürütülen soruşturmaları desteklediğine ilişkin yazılı görüşü
ile kendisine gönderilen yerli üretici soru formunu doldurarak Genel Müdürlüğe iletmiştir. 

(3) Piyasada yer alan diğer yerli üreticilerden Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve Antes Çelik Boru San. Tic. Ltd. Şti. firmaları ise mevcut soruşturmayı destek-
lediklerine ilişkin dilekçelerini Genel Müdürlüğe iletmişlerdir. 2016/3 sayılı Tebliğ ile geçici
önlemin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan tespitler neticesinde, Borusan Mannesmann Boru
Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının soruşturma konusu “demir (dökme demir hariç) ve çelikten
dikişsiz çekme borular”ın üretimini yapmadığı; ancak, dikişsiz sondaj ve muhafaza borularına
alternatif olarak kullanılabilen ERW kaynaklı dikişli sondaj ve muhafaza borularının üretimini
gerçekleştirdiği görülmüştür. Söz konusu firma, her ne kadar soruşturmayı desteklese de Yö-
netmeliğin 18 inci maddesi hükümlerince benzer mal üreticisi olmaması nedeniyle YÜD kap-
samında değerlendirilmemiştir. 

(4) Bazı ihracatçı firmaların nihai bildirime yönelik sundukları görüşlerde başvurunun
YÜD’ü temsil şartını haiz olmadığı, soruşturmanın açılış aşamasında yapılması zorunlu olan
temsil testinin tam olarak yapılmadığı, soruşturmanın açılış aşamasında Sardoğan firmasının
soruşturmaya konu ürünün toplam Türkiye üretiminin %25’ini karşılamadığı ve soruşturmanın
Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümlere aykırı olarak başlatıldığı
iddia edilmektedir.
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(5) Soruşturma açılışından önce, Sardoğan firmasının başvuru aşamasında sunduğu de-
lillerle beraber Bakanlığın yaptığı pazar analizi sonucu, Sardoğan firmasının soruşturma konusu
ürünün tüm tiplerinde Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri hükümlerince YÜD’ü temsil
yeteneğini haiz olduğu tespit edilmiş ve bu husus 2015/19 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde
vurgulanmıştır. Öte yandan, soruşturma açılışından sonra, bazı ilgili tarafların Bakanlığa sun-
muş olduğu görüşlerden yola çıkarak, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere soruş-
turma konusu ürünün soğuk çekilmiş olanları için ilave bir pazar araştırması yapılmış ve yapılan
araştırma sonucunda YÜD yeniden tanımlanmıştır. Yeniden tanımlanan YÜD’ün Yönetmeliğin
18 inci ve 20 nci maddeleri hükümlerince YÜD’ü temsil yeteneğini haiz olduğunun tespiti ise
gerek 2016/3 sayılı Tebliğin 5 inci maddesi gerekse de 20/6/2016 tarihinde yayımlanan nihai
bildirim raporunun 4 üncü maddesinde yapılmıştır. Buna göre, başvuru aşamasında sunulan
deliller ve yapılan pazar araştırması sonucunda Sardoğan firmasının YÜD’ü temsil yeteneğini
haiz olduğu ile soruşturma esnasında YÜD’ün yeniden tanımlanması sonucu Sardoğan ve Ka-
libre Boru firmalarının YÜD’ü temsil yeteneğini haiz olduğu tespitleri geçerliliğini korumak-
tadır. Bu bağlamda, YÜD’ü temsil testinin soruşturmanın açılışından sonra tekrar yapılması,
soruşturmanın açılışından önce yapılan temsil testinin geçerliliğini etkilememektedir. Nitekim
DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Organı’nda görülen DS397 simgeli EC-Fasteners panelinin nihai
raporunun 7.171 numaralı paragrafında ifade edildiği üzere soruşturmanın açılışından sonra
yeniden yapılmak zorunda kalınan temsil testi, soruşturmanın açılışından evvel yapılan temsil
testinin sıhhatine halel getirmemektedir. 

(6) Gerek başvuru aşamasında yapılan temsil testinde, gerekse de soruşturma esnasında
tekrar yapılan temsil testinde, başvuruyu destekleyen üreticilerin benzer mal üretim miktarları
toplam Türkiye benzer mal üretiminin %25’inden az değildir. Yapılan inceleme sonucunda,
bazı ihracatçı firmaların bu hükmün aksine sunmuş oldukları delillerin dayanaksız olduğu; do-
layısıyla, gerek 2016/3 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinde, gerekse de 20/6/2016 tarihli nihai
bildirim raporunun 4 üncü maddesinde yapılan tespitlerin geçerliliğini etkilemediği değerlen-
dirilmiştir.  

(7) Başvuru sahibi Sardoğan firması ile yerli üretici soru formunu doldurup Genel Mü-
dürlüğe ileten Kalibre Boru firması, raporun bundan sonraki bölümlerinde YÜD olarak anıla-
caktır.

(8) Bazı ihracatçı firmaların nihai bildirim sonrası Bakanlığa sunmuş oldukları yazılı
görüşlerde, YÜD’ün DTÖ ADA’nın 4.1 inci maddesi hükümlerince yerli üretimin önemli bir
bölümünü gerçekleştiren üreticiler esasında belirlenmediği, Sardoğan ve Kalibre Boru firma-
larının benzer ürünün Türkiye üretiminin önemli bir bölümü kıstasını karşılamadıkları, YÜD
tanımının soruşturmanın açılışı aşamasında yapılması gerektiği, soruşturma açıldıktan sonra
tanımın değiştirilemeyeceği, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Organı’ndan görülen DS331 simgeli
Mexico – Pipes and Tubes panelinin nihai raporunun 7.322 nci paragrafı uyarınca yerli sanayi
tanımının soruşturmanın başlangıcından sonuna kadar tutarlı bir şekilde muhafaza edilmesi
gerektiği, dolayısıyla soruşturmanın açılışından sonra değiştirilen YÜD tanımının zarar bulmak
amacıyla olabileceği ve bu durumun, DTÖ ADA’nın 3.1 inci maddesine aykırılık teşkil edeceği
ifade edilmiştir. 

(9) Soruşturmanın açılış aşamasında zarar incelemesi Sardoğan firmasının verileri üze-
rinden yapılarak YÜD tanımı, yerli üretimin önemli bir bölümünü gerçekleştiren firmalar üze-
rinden yapılmıştır. Soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular sonucunda YÜD yeniden
tanımlanmış ve Kalibre Boru firmasının ekonomik göstergeleri de zarar incelemesinde değer-
lendirilmiştir. Sardoğan ve Kalibre Boru firmaları birlikte değerlendirildiğinde benzer malın
toplam Türkiye üretiminin %5X’ini yani önemli bir bölümünü gerçekleştirmektedirler. Bu çer-
çevede, soruşturma esnasında değişen YÜD tanımı yine yerli üretimin önemli bir bölümünü
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gerçekleştiren firmalar üzerinden yapılmıştır. İlaveten, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Orga-
nı’ndan görülen DS331 simgeli Mexico – Pipes and Tubes panelinin nihai raporunun 7.322 nci
paragrafında YÜD tanımının soruşturma esnasında elde edilen delillere göre değişemeyeceği
hükmü yer almamaktadır. Bahse konu paragrafta, YÜD tanımı eğer yerli üretiminin tamamı
şeklinde yapıldıysa ekonomik göstergelerin de bu minvalde bütün üreticilerden derlenmesi ge-
rektiği, eğer YÜD tanımı yerli üretimin önemli bir bölümünü gerçekleştiren firmalar olarak ta-
nımlandıysa ekonomik göstergelerin de bu minvalde seçili firmalardan derlenmesi gerektiği
ile soruşturma boyunca yerli üretimin tamamı ya da önemli bir bölümü olarak yapılan YÜD
tanımının tutarlı bir şekilde kullanılması gerektiği hususu vurgulanmaktadır. Bu açıdan bakıl-
dığında, Kalibre Boru firmasının eklenmesiyle değişen YÜD tanımının soruşturmanın açılışında
olduğu gibi yerli üretimin önemli bir bölümünü temsil eden üreticiler olarak yapıldığı değer-
lendirilmiş ve bu tanım soruşturma boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmıştır. 

(10) YÜD tanımı, bu maddenin ikinci fıkrasında ifade edildiği üzere, başvuru sahibi
Sardoğan firmasının soruşturma konusu ürünün bir tipinde tek yerli üretici olmadığı tespitinin
yapılmasının ardından yapılan pazar araştırması sonucu kendisine gönderilen soru formuna ce-
vap veren Kalibre Boru firmasının eklenmesi suretiyle yeniden tanımlanmıştır. YÜD’ün yeni-
den tanımlanmasının amacının zarar gören yerli üreticileri seçip zarar görmeyen yerli üreticileri
hariç bırakmak olmadığı izahtan varestedir. Bu açıdan bakıldığında, YÜD tanımının yeniden
yapılması, DTÖ ADA’nın 3.1 inci maddesinde yer alan tarafsız inceleme hükmüne halel getir-
memektedir. 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakan-

lıkça tespit edilen ÇHC’de mukim bilinen üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik
ithalatçılarına ve ayrıca ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen
ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunul-
muştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceğine dair bilgiler verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37
gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılan-
mıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir. 

(5) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan Anhui Tianda Oil Pipe Company Li-
mited, Hubei Group, Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd., Liaocheng Ritong Steel Co., Ltd.,
Shandong Huitong Group, Tianjin Tiangang Special  Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd.,
TPCO ve Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd. firmaları soru formuna
cevaplarını göndermişlerdir. Ancak, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların sayısının fazla
olması nedeniyle Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümleri uyarınca örnekleme yoluna gidil-
miştir. Bu kapsamda, işbirliğine gelen üretici/ihracatçılar arasından Türkiye’ye miktar bazında
en fazla ihracatı olan Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited, Hubei Group, Shandong Huitong
Group ve TPCO firmaları örneklemeye dâhil edilmiştir. Örneklemeye dâhil edilecek firmalar
belirlendikten sonra ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap veren-
lere görüşlerini sunmaları için bildirimde bulunulmuştur. Ancak, bahse konu bildirime Anhui
Tianda Oil Pipe Company Limited firması olumsuz cevap vermiş ve soruşturmadan çekilme
kararını Genel Müdürlüğe iletmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu, örneklemeye ilk sefer se-
çilen üç firma ile soruşturmaya devam edilmesine karar verilmiş ve konuya ilişkin bildirim
ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap verenlerle paylaşılmıştır. 
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(6) Soruşturma konusu ürünün ticaretini gerçekleştiren tacir firmalardan Liaocheng
MM Steel Co., Ltd. ve Shandong Zhongli Steel Pipe Co., Ltd. firmaları kendilerine gönderilen
tacir soru formlarını doldurarak Genel Müdürlüğe iletmişlerdir. 

(7) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru
formu gönderilmiş olan ithalatçı firmaların 30’undan cevap alınmıştır.

(8) 2016/3 sayılı Tebliğ ile geçici önlemin yürürlüğe girmesinden sonra bazı ilgili ta-
raflardan geçici önleme yönelik görüş ve öneriler gelmiştir. Bu çerçevede, ÇHC Hükümeti, ör-
nekleme dâhilinde yer alan ihracatçı firmalar, 14 ithalatçı/kullanıcı firma, yerli üretici Sardoğan
firması ile Ankara Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası ve JESDER Ba-
kanlığa görüşlerini yazılı olarak bildirmişlerdir.  

(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve
değerlendirmeleri içeren nihai bildirim raporu 20/6/2016 tarihinde ÇHC’nin Ankara’daki
Büyükelçiliği ile ÇHC’de yerleşik soru formuna cevap vermiş tüm üretici/ihracatçı firmalara,
ithalatçı/kullanıcılara, yerli üreticilere ve yerli üreticileri/ithalatçıları/kullanıcıları temsil eden
meslek kuruluşlarına iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri
için yeterli süre tanınmıştır. 

(10) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü
olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 30/6/2016 tari-
hinde kamu dinleme toplantısı ve 1/7/2016 tarihinde firma özel dinleme toplantıları düzenlen-
miştir. 

(11) Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerince ilgili taraflarca sözlü olarak payla-
şılan bilgiler, yazılı olarak sunulmaları halinde Genel Müdürlükçe dikkate alınmaktadır. Bu
kapsamda, 4 ihracatçı firma, Ankara Sanayi Odası, JESDER, 5 ithalatçı/kullanıcı firma ile Sar-
doğan firması nihai bildirim ve dinleme toplantılarına yönelik görüşlerini yazılı olarak Genel
Müdürlüğe iletmişlerdir. 

(12) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-
lenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara 20/6/2016
tarihinde yayımlanan nihai bildirim raporunda yer verilmiştir. Nihai bildirimde ele alınan görüş
ve iddialara ek olarak tarafların nihai bildirim sonrasında Genel Müdürlüğe iletmiş olduğu gö-
rüşlerin soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde
yer verilmiştir. 

(13) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün
ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur. Bazı ihracatçı firmaların nihai bil-
dirim raporuna yönelik sunmuş oldukları görüşlerde, YÜD tarafından yapılan şikayetin ilgili
taraflarla paylaşılan gizli olmayan özetinin, tarafların savunma yapmasını kolaylaştıracak ni-
telikte yeterli ölçüde ve anlaşılır şekilde bilgi içermediği iddia edilmiştir. DTÖ ADA’nın 6.5
inci maddesinde soruşturmayı yürüten yetkili idarelerin gizli bilgi veren ilgili taraflardan bu
bilgilerin gizli olmayan özetlerini vermelerini istemeleri gerektiği hükmü amirdir. Benzer bir
ifade de Yönetmeliğin 22 nci maddesinde şu şekilde geçmektedir: “Gizlilik kaydıyla bilgi veren
tarafın, bu bilgilerin gizli olmayan bir özetini vermesi gerekir. Gizli olmayan özet, esas bilginin
makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır”. Genel Müdürlük, başvuru
sahibi yerli üretici Sardoğan firmasından DTÖ ADA’nın 6.5 inci maddesi ile Yönetmeliğin 22
nci maddesi uyarınca gizlilik kaydıyla sunmuş olduğu başvuru formunun esas bilginin makul
ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda hazırlanmış gizli olmayan özetini talep etmiş
ve söz konusu gizli olmayan özeti, Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümlerince soruşturmanın
açılışının ardından ilgili taraflarla paylaşmıştır.   

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, İstanbul’da yerleşik yerli

üretici Sardoğan firması ile Kocaeli’nde yerleşik yerli üretici Kalibre Boru firması nezdinde
23-25/3/2016 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) 2015/19 sayılı ve 2016/3 sayılı Tebliğlerde başvuru ve soruşturma ko-

nusu ürün 73.04 gümrük tarife pozisyonunda başvuru konusu GTİP’ler altında sınıflandırılan
“demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” olarak tanımlanmıştı. Soruş-
turma esnasında yapılan incelemeler sonucunda, YÜD’ün üretimini gerçekleştirdiği boruların
168,3 mm çapına kadar olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ürün kapsamı
daraltılarak yeniden tanımlanmıştır. 

(2) Soruşturma konusu ürün, ekli Tablo 1’de yer alan GTİP’lerde sınıflandırılan demir
(dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boruların çapı 168,3 mm’yi geçmeyenleridir.

(3) Soruşturma konusu ürünün ana tiplerinden biri olan sıcak çekilmiş borular, demir
veya çelik malzemenin kaynak edilmeden sıcak haddeleme ve sıcak presleme süreçlerinden
geçirilerek sıcak çekme yoluyla ebatlandırılmasıyla üretilen borulardır. Soruşturma konusu
ürünün diğer ana tipi olan soğuk çekilmiş dikişsiz borular ise, sıcak çekilmiş borunun soğuk
olarak tekrar ebatlandırılması ve belirli kullanım alanlarına göre hassasiyet kazandırılmasıyla
üretilen borulardır.

(4) Sıcak çekilmiş borunun üretim aşamaları şu şekildedir: Hammadde kesim, ham-
madde ısıtma, Mannesman metodu ile delme, haddeleme, ölçülendirme, soğutma bankosunda
soğutma, doğrultma ile uç kesme ve paketleme. Sıcak çekilmiş boru aynı zamanda soğuk çe-
kilmiş borunun hammaddesidir. Sıcak çekilmiş borunun üzerine yüzey hazırlama, soğuk çekme,
doğrultma, kontrol ve paketleme süreçleri eklenerek soğuk çekilmiş boru üretilmektedir. Di-
kişsiz çekme çelik borular farklı çelik kalitelerinde, farklı çaplarda ve farklı et kalınlıklarında
üretilebilmektedir. 

(5) Sıcak çekilmiş boruların kullanıldığı sektörler arasında petrol ve doğalgaz, otomotiv,
madencilik, savunma sanayi ve gemi sanayi gibi sektörler bulunmaktadır. İletim hattında basınç
bulunan bütün boru hatları ürünün kullanım alanına girmektedir. Soğuk çekme dikişsiz çelik
borular ise özellikle otomotiv sektörü, savunma sanayi ve makine imalatında kullanılmak-
tadır.

(6) Gerek 2016/3 sayılı Tebliğ ile geçici önlemin yürürlüğe girmesinden sonra gerekse
de 20/6/2016 tarihli nihai bildirim raporunun yayınlanmasının ardından, bazı ithalatçı/kullanıcı
firmalar tarafından YÜD’ün ürün çeşitliliğinin az olduğu, bazı ürün tiplerinin üretilmediği,
bazı ürün tiplerinin ise yeterli sertifikasyonların olmaması sebebiyle üretilemediği yönünde
görüş bildirilmiştir. YÜD nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmaları esnasında
ve sonrasında yapılan incelemeler sonucu, YÜD’ün soruşturma konusu ürünün farklı tiplerini
üretme yeteneğini haiz olduğu; ancak soruşturma konusu ürünün tüm tiplerinin üretilemediği
tespit edilmiştir. Bununla beraber, YÜD’ün ilgili ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorun-
luluğu bulunmamaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, YÜD’ün mevcut ürün kompozisyo-
nunun soruşturma konusu ürünün temel tiplerini içerdiği anlaşılmıştır.

(7) 2016/3 sayılı Tebliğ ile geçici önlemin yürürlüğe girmesinden önce, bazı ithalatçı
firmalar, 7304.49.10.00.00 ve 7304.49.93.00.00 GTİP’leri altında ithalatı gerçekleştirilen so-
ruşturma konusu paslanmaz çelikten dikişsiz çekme boruların teknik ve fiziki özellikleri ile te-
mel kullanım alanı itibariyle YÜD tarafından üretilen ürünlerle benzer ürün kapsamında mü-
talaa edilemeyeceğini Bakanlığa bildirmişlerdir. Yapılan ön inceleme sonucunda ise söz konusu
paslanmaz çelikten dikişsiz çekme boruların YÜD’ün ürettiği ya da üretme yeteneğini haiz ol-
duğu ürünlerle benzer ürün olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmış ve 2016/3 sayılı
Tebliğde bahse konu iki GTİP altından ithalatı gerçekleştirilen ürünler soruşturma konusu ürün
kapsamından çıkarılmıştır.
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(8) 2016/3 sayılı Tebliğ ile geçici önlemin yürürlüğe girmesinden sonra ise bazı itha-
latçı/kullanıcı firmalar, bazı ihracatçı firmalar ve JESDER geçici önleme tabi 7304.23.00.10.00
GTİP altında sınıflandırılan sondaj boruları ile 7304.29.10.10.00 GTİP altında sınıflandırılan
muhafaza borularının üretim yöntemleri, teknik ve fiziki özellikleri ile kullanım alanlarının di-
ğer dikişsiz çelik çekme borulardan ayrıştığını belirterek bu tür boruların soruşturma kapsamı
dışında bırakılmasını talep etmişlerdir. Yapılan inceleme sonucunda, gaz veya petrol sondajında,
muhafaza ya da üretiminde kullanılan boruların Amerikan Petrol Enstitüsü standartlarına göre
yüksek mukavemetli H40, J55, K55, N80-Q, M65, L80, C90, C95, T95, P110 ve Q125 gibi
çelik kalitelerinden üretilen gövde borusunun iki ucuna bağlantı elemanlarının sürtünmeli kay-
nak yoluyla bağlanıp sonrasında ısıl işlem, yüzey sertleştirme, iç tarafına plastik kaplama ile
dişi ve/veya erkek tarafına sert tungsten karbid kaplama gibi işlemlerden geçirilmesi suretiyle
üretildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu boruların üretim yönteminin diğer dikişsiz
çelik çekme borulardan ayrıştığı değerlendirilmiştir. Kendisine özgü bir üretim yöntemiyle üre-
tilen sondaj ve muhafaza borularının kullanım alanının da diğer dikişsiz çelik çekme borulardan
ayrışarak sadece petrol, gaz ya da jeotermal sondajıyla sınırlı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu
çerçevede, söz konusu iki GTİP altında ithalatı gerçekleştirilen ürünlerle YÜD’ün ürettiği ya
da üretme yeteneğini haiz olduğu ürünlerin teknik ve fiziki özellikler ile kullanım alanları iti-
bariyle benzer ürün olmadığı sonucuna varılmış ve bu iki GTİP altında sınıflandırılan eşya so-
ruşturma konusu ürün kapsamından çıkarılmıştır.

(9) 2016/3 sayılı Tebliğ ile geçici önlemin yürürlüğe girmesinden sonra, bir ithalatçı
firma 7304.31.20.90.00 GTİP altında sınıflandırılan ve teknik tanımı “çift katlı olarak imal
edilmiş, iç ve dış yüzeyi bakır kaplı çelik borular”ın teknik ve fiziki özellikleri ile kullanım
alanlarının YÜD’ün ürettiği ya da üretme yeteneğini haiz olduğu dikişsiz çelik çekme borularla
benzer olmadığı gerekçesiyle bahse konu bakır kaplı çelik boruların soruşturma konusu ürün
kapsamından çıkarılmasını talep etmiştir. Yapılan inceleme sonucu, 7304.31.20.90.00 GTİP
altında ithalatı gerçekleştirilen “çift katlı olarak imal edilmiş, iç ve dış yüzeyi bakır kaplı çelik
borular” ile YÜD’ün ürettiği ya da üretme yeteneğini haiz olduğu ürünlerin teknik ve fiziki
özellikler ile kullanım alanları itibariyle benzer ürün olmadığı sonucuna varılmış ve bahse konu
eşya soruşturma konusu ürün kapsamından çıkarılmıştır.

(10) JESDER ve bir ithalatçı firmanın nihai bildirim raporuna yönelik sunmuş olduğu
görüşlerde, 7304.19.10.00.11 ve 7304.19.10.00.12 GTİP’ler altında sınıflandırılan gaz veya
petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın boruların da sondaj ve muhafaza boruları gibi
soruşturma konusu ürün kapsamı dışında bırakılması gerektiği ifade edilmiştir. Yapılan değer-
lendirme sonucu, 7304.19.10.00.11 ve 7304.19.10.00.12 GTİP’ler altında sınıflandırılan gaz
veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular ile YÜD’ün ürettiği ya da üretme
yeteneğini haiz olduğu ürünlerin teknik ve fiziki özellikler ile kullanım alanları itibariyle benzer
ürün oldukları tespit edilmiş ve bahse konu iki GTİP altında sınıflandırılan eşya soruşturma
konusu ürün kapsamı dâhilinde tutulmuştur.

(11) Diğer taraftan, YÜD tarafından üretilen dikişsiz çelik çekme borular ile soruşturma
konusu ülkeden ithal edilen ürünler arasında teknik ve fiziksel özellikler, kullanım alanları,
dağıtım kanalları ve birbirini ikame edebilmeleri açısından bir fark bulunmadığı, ÇHC’den
ithal edilen soruşturma konusu eşya ile YÜD tarafından üretilen soruşturma konusu ürünün
Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği değerlen-
dirilmiştir.

(12) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup
uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP
ve karşılığı eşya tanımıdır.

(13) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 10 – (1) 7 nci maddenin dördüncü fıkrasında soru formuna cevap veren üre-

tici/ihracatçı firmaların sayısının çok fazla olması nedeniyle damping marjı hesabında Yönet-
meliğin 27 nci maddesi hükümlerince örnekleme yoluna gidildiği ifade edilmiştir. Bu kapsam-
da, örneklemeye dahil edilen Hubei Group ve Shandong Huitong Group firmaları için soruş-
turma dönemine yönelik damping marjı hesabı yapılmıştır. TPCO firmasının soruşturma dö-
neminde Türkiye’ye olan satışlarının tamamı ise soruşturma konusu ürün kapsamının daraltı-
larak yeniden tanımlanması sonucunda soruşturma kapsamı dışında kaldığından, söz konusu
firma için herhangi bir damping marjı hesabı yapılmamıştır.

Normal değerin tespiti
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi uyarınca, piyasa ekonomisi uygula-

mayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruş-
turmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu mad-
dede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli
delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci
maddesi, aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.

(2) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan soru formuna cevap gönderenlerin tamamı
kendileri için Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanmasını talep etmişlerdir. Bu çerçevede,
örnekleme içine dâhil edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için normal değer, Yö-
netmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel,
idari ve satış giderleri, finansman giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle oluşturul-
muştur. Normal değer tespiti yapılırken, ÇHC’li firmaların lehine olacak şekilde hammadde,
işgücü ve enerji giderlerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Shandong Huitong Group ve Hubei Group firmaları nihai bildirim raporuna yönelik
sunmuş oldukları görüşlerde, kendileri için hesaplanan damping marjının ayrıntılarını içeren
firma özel bildirimlerinde oluşturulmuş normal değerin nasıl hesaplandığına yönelik matema-
tiksel bir verinin bulunmadığını, bu durumun savunma haklarını engellediğini iddia etmişlerdir.
Ancak, oluşturulmuş normal değere temel teşkil eden YÜD’ün tip bazında birim maliyetleri,
Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında açıklanması rakiplere önemli bir fayda sağlayabile-
cek gizli bilgi olarak addedilmektedir. Bu tür bilgiler ise, yine Yönetmeliğin 22 nci maddesine
göre bilgiyi sağlayan tarafın özel izni olmadan açıklanamamaktadır.  

İhraç fiyatı
MADDE 12 – (1) İhraç fiyatı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ihracatçı firma-

ların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir. 
Fiyat karşılaştırması ve damping marjı
MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada kar-
şılaştırılmıştır.

(2) Shandong Huitong Group ve Hubei Group firmalarının nihai bildirim raporuna yö-
nelik sunmuş oldukları görüşlerde, ihraç fiyatının gerekli ayarlamalar yapılarak fabrika çıkış
aşamasına getirildiği; ancak, oluşturulmuş normal değer için benzer ayarlamaların yapılmadı-
ğının tahmin edildiği ve bu durumun adil karşılaştırmanın önüne geçtiği ifade edilmektedir.
Gerek firma özel bildirimlerinde gerekse de nihai bildirim raporunda yer aldığı üzere YÜD ta-
rafından sunulan maliyetler üzerinde ÇHC’li firmaların lehine ayarlamalar yapılarak hesaplanan
oluşturulmuş normal değer fabrika çıkış aşamasına getirilmiş ve yine fabrika çıkış aşamasına
getirilen ihraç fiyatıyla karşılaştırılmıştır.
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(3) Soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar için dam-
ping marjı, örnekleme içinde yer alan firmalara hesaplanan damping marjının ağırlıklı ortala-
masının alınması suretiyle bulunmuştur. Soru formuna cevap vermeyen firmalar için ise Yö-
netmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.

(4) Buna göre, soru formuna cevap veren ve örnekleme içinde yer alan üretici/ihracatçı
firmalar, soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar ve soru for-
muna cevap vermeyen diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi ve ABD Doları/Ton olarak he-
saplanan damping marjları aşağıda yer almaktadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler

Genel açıklamalar
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli dampingli ithalatın hacminde önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ve bu ithalatın iç
piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede, dam-
pingli ithalatın miktarı ve gelişimi, dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi, yurt içi tüketim ve
pazar payları, fiyat baskısı ve fiyat kırılması ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir.
Söz konusu inceleme, 9 uncu maddede belirtilen soruşturma konusu ürün için 5 inci maddede
belirtilen zarar inceleme dönemi kapsamında yapılmıştır. İnceleme kapsamında kullanılan it-
halat istatistikleri TÜİK kaynaklıdır.  

Ürünün genel ithalatı
MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu ürünün 2012 yılında 128.465.838 Kg olan tüm

ülkelerden ithalatı, 2013 yılında 128.112.521 Kg, 2014 yılında ise 140.081.415 Kg olarak ger-
çekleşmiştir. Değer olarak ise, 2012 yılında 188.873.379 ABD Doları olan toplam ithalat, 2013
yılında 169.508.027 ABD Doları, 2014 yılında ise 169.561.964 ABD Doları olarak gerçekleş-
miştir. 2012-2014 döneminde toplam ithalat miktar bazında %9 oranında artış göstermiştir. 

(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında, 2012 yılında 1,47 ABD Do-
ları/Kg olan fiyatların, 2013 yılında 1,32 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,21 ABD Doları/Kg
olarak gerçekleştiği görülmüştür. 2012-2014 döneminde genel ithalatın birim fiyatları %17,7
oranında düşüş göstermiştir. 

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli dampingli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2012 yı-

lında 43.085.676 Kg olarak gözlenen ithalat miktarının 2013 yılında 56.195.524 Kg’a ulaştığı,
2014 yılında ise 73.905.811 Kg seviyesine çıktığı görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın genel
ithalat içerisindeki payına bakıldığında ise 2012 yılında %34 seviyesinde olan ithalat içindeki
payın, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %44 ve %53 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları 2012 ve 2013 yıllarında
sırasıyla 1,08 ABD Doları/Kg ve 0,93 ABD Doları/Kg iken, 2014 yılında 0,87 ABD Doları/Kg
olarak kaydedilmiştir. ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları genel ithalatın birim fiyatlarından
2012 yılında %26,3, 2013 yılında %29,7, 2014 yılında ise %27,8 oranında daha düşük seviyede
gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, zarar inceleme dönemini kapsayan her üç yılda da ÇHC kay-
naklı dampingli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları genel ithalatın birim fiyatlarının
önemli ölçüde altında seyretmiştir. 

Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithala-

tına bakıldığında, 2012 yılında 85.380.162 Kg olan ithalat miktarının 2013 ve 2014 yıllarında
sırasıyla 71.916.997 ve 66.175.604 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. İthalatın değer ba-
zında gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 142.207.484 ABD Doları olan ithalat değerinin,
2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 117.271.434 ve 104.944.972 ABD Doları seviyelerinde ger-
çekleştiği görülmektedir. 

(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı ise 2012 yılında
%66, 2013 ve 2014 yıllarında ise %56 ve %47 düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer ülkeler kay-
naklı ithalatın genel ithalat içindeki payı, zarar inceleme döneminde önemli oranda düşüş gös-
termiştir.

(3) Diğer ülkeler kaynaklı ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yı-
lında 1,67 ABD Doları/Kg olan ortalama birim fiyatın, 2013 yılında 1,63 ABD Doları/Kg, 2014
yılında ise 1,59 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye’deki toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları 
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu üründe dampingli olduğu tespit edilen ithalatın

nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüke-
timi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer
yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Tür-
kiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan yurt içi tüketim endeksi, 2013 ve 2014 yıl-
larında sırasıyla 100 ve 107 birim olarak gerçekleşmiştir. 

(3) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yılla-
rında, sırasıyla 100 ve 83 olarak gerçekleşmiştir. 

(4) ÇHC’nin 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, önemli düzeyde bir artış
eğilimi göstererek, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 131 ve 160 olarak gerçekleşmiştir. 

(5) Diğer ülkelerin 2012 yılı için 100 birim olan toplam pazar payı endeksi ise, 2013
ve 2014 yıllarında genel bir azalma eğilimi göstererek sırasıyla 85 ve 72 olmuştur.

(6) Soruşturma konusu ülke olan ÇHC’nin pazar payı 2012-2014 döneminde %60 ora-
nında artış gösterirken, aynı dönemde YÜD’ün pazar payı %17, diğer ülkelerin pazar payı ise
%28 oranında düşüş göstermiştir. 

(7) Pazar payını %60 oranında artıran ÇHC’nin piyasa payını nasıl artırdığı incelendi-
ğinde, artışın %62,3’ünün diğer ülkeler menşeli ithalatın düşüşünden, %5’inin YÜD’ün iç pi-
yasa satışı düşüşünden ve %32,7’sinin ise büyüyen pazardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün

yurt içi satış fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı ise ithal ürünün
fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre
yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ül-
keden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını ne ölçüde kırdığı ve baskı altında tuttuğu
incelenmiştir. 
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(2) Fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı soruşturma konusu ürünün iki ana tipi özelinde
yapılmıştır. Ürünün iki ana tipinden sıcak çekilmiş borular için YÜD verileri Sardoğan firma-
sından, soğuk çekilmiş borular için ise YÜD verileri Kalibre Boru firmasından temin edilmiştir.
CIF ithalat fiyatları ise iki ana tipin GTİP’lerinden gerçekleştirilen ithalatın fiyatları olarak be-
lirlenmiştir. İthalatın Türkiye pazarına giriş fiyatları ise CIF ithal fiyatların üzerine gümrük
vergisi ve diğer ithalat masraflarının eklenmesi suretiyle bulunmuştur. 

(3) ÇHC menşeli ithalatın Türkiye pazarına giriş fiyatları fiyat kırılması hesabında
YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarıyla, fiyat baskısı hesabında ise YÜD’ün ticari maliyetine ekle-
nen makul kâr oranı (%5) ile elde edilen “olması gereken yurt içi satış fiyatları” ile karşılaştı-
rılmıştır. Her iki hesap da 2012-2014 dönemi için yapılmıştır. 

(4) Buna göre, sıcak çekilmiş borularda ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün iç piyasa fi-
yatlarını 2012-2014 döneminde sırasıyla %X, %X ve %1X oranında kırdığı ve %3X, %5X ve
%4X oranında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir. 

(5) Soğuk çekilmiş borularda ise ÇHC menşeli ithalat aynı dönemde YÜD’ün iç piyasa
fiyatlarını sırasıyla CIF bedelin %5X, %3X ve %5X’i oranında kırmış ve %5X, %4X ve %5X’i
oranında baskı altında tutmuştur. 

YÜD’ün ekonomik göstergeleri 
MADDE 20 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri, zarar inceleme dönemi olan 2012-

2014 yıllarını içerecek ve dönemsel gelişmeleri yansıtacak şekilde incelenmiştir. Ekonomik
göstergelerin değerlendirmesinde Sardoğan ve Kalibre Boru firmalarının verileri kullanılmıştır.
Göstergeler arasında yer alan tüm parasal değerler dönemsel karşılaştırmanın daha sağlıklı bir
şekilde yapılabilmesi için, TÜİK’ten temin edilen Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak
enflasyondan arındırılmış ve böylelikle reel değerlere ulaşılmıştır. Reel değerler ise endeksle-
nerek zarar inceleme dönemindeki eğilim analiz edilmiştir. 

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün için 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi,

2013 yılında 79’a düşmüş, 2014 yılındaysa 97 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün 2012 yılında
100 olan üretim kapasitesi, 2013 ve 2014 yıllarında sabit kalmıştır. Söz konusu üründe kapasite
kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 79’a düşmüş, 2014 yılında ise 97
olarak gerçekleşmiştir. 

2) Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu ürünün üretimi ve kapasite kullanım
oranı hemen hemen aynı seyretse de, yüksek kapasiteye rağmen düşük miktardaki üretim so-
nucu, YÜD toplam kapasitesinin ancak %X’ini kullanmıştır. %9X’lik kullanılmayan kapasite
ise, YÜD’ün kapasitesinin önemli bir bölümünün atıl kaldığını göstermektedir.

b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 102’ye yüksel-

miş, 2014 yılındaysa 85’e gerilemiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün iç piyasa satışları zarar in-
celeme döneminde %15 oranında düşüş göstermiştir. 

c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatları, 2013

yılında 95’e düşmüş, 2014 yılındaysa 100 olarak gerçekleşmiştir.  
ç) Yurt dışı satışlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te 44’e düşmüş,

2014 yılındaysa 272 olarak gerçekleşmiştir.  
d) Pazar payı
1) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yılla-

rında sırasıyla 100 ve 83 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün iç piyasa pazar
payı zarar inceleme döneminde %17 oranında düşüş göstermiştir.
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e) Maliyetler
1) YÜD’ün birim ticari maliyet endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100,

103 ve 93 şeklinde gerçekleşmiştir. 
f) Kârlılık
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürünün yurt içi satışlarından elde ettiği birim kârlılık

2012 yılında -100 olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında -393 ve 2014 yılında 159 olarak ger-
çekleşmiştir. 

g) Stoklar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2013’te 97’ye düşmüş, 2014 yı-

lındaysa 136’ya çıkmıştır. 
ğ) İstihdam
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 birim olan direkt işçi sayısı endeksi 2013 yılında 96’ya,

2014 yılındaysa 88’e düşmüştür. Görüldüğü üzere, YÜD’ün soruşturma konusu ürünün üreti-
minde çalışan direkt işçi sayısı zarar inceleme döneminde %12 oranında düşüş göstermiştir.

h) Verimlilik 
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 83’e düşmüş, 2014’te ise

110 olmuştur.
ı) Nakit akışı
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan soruşturma konusu ürün temelindeki nakit akış en-

deksi, 2013 yılında -165, 2014’te ise 166 olarak gerçekleşmiştir. 
i) Ücretler
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013 yılında 103’e çık-

mış, 2014’te ise 100 olarak gerçekleşmiştir.
j) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hâsılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 olan net kârlılık endeksi,

takip eden yıllarda sırasıyla 42 ve 120 olarak gerçekleşmiştir.
2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Özsermaye endeksi 2012

yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 44 ve 125 olarak gerçekleşmiştir.
3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı

endeksi 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 42 ve 133 olarak gerçekleşmiştir.
k) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilançosunda yer alan varlıkların toplamı

2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 105 ve 109 olarak gerçekleşmiştir.
l) Özsermaye artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılında 100 olan özsermaye büyük-

lük endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 100 ve 116 olarak gerçekleşmiştir.
m) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 olan yatırım endeksi

takip eden yıllarda sırasıyla 217 ve 108 olarak gerçekleşmiştir.
YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) YÜD’ün zarar inceleme dönemindeki ekonomik göstergeleri ince-

lendiğinde üretim, yurt içi satışlar, pazar payı ve istihdam göstergelerinin zarar inceleme dö-
neminde önemli oranlarda düşüş gösterdiği görülmektedir. Zarar inceleme döneminde Türkiye
tüketiminin artıyor, pazarın ise büyüyor olmasına rağmen, YÜD’ün iç piyasa satışları azalmış
ve pazar payı %17 oranında düşüş göstermiştir.

(2) YÜD’ün soruşturma konusu üründeki kapasitesi oldukça yüksek seviyelerde olma-
sına rağmen zarar inceleme döneminde kapasite kullanım oranı %X civarında seyretmiştir. Bu
durum, YÜD’ün kurulu kapasitesinin önemli bir bölümünün atıl kaldığını göstermektedir. 
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(3) YÜD’ün yurt içi satış fiyatları zarar inceleme döneminde reel anlamda sabit seyret-
miştir. Aynı dönemde YÜD’ün maliyetlerinde %7’lik bir düşüş görülmüştür. Bu durum,
YÜD’ün yurt içi birim kârlılığını olumlu etkilemiş ve negatif kârlılık 2014 yılında pozitife
dönmüştür. Ancak, YÜD’ün 2014 yılında soruşturma konusu üründen elde ettiği kâr ancak
%1-2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

(4) YÜD’ün soruşturma konusu üründeki stokları zarar inceleme döneminde %36 se-
viyesinde bir artış göstermiştir. Bu kapsamda, YÜD’ün stok çevrim hızı önemli oranda düşüş
göstermiş ve stok maliyetleri artmıştır. Öte yandan, zarar inceleme döneminde YÜD’ün ihracatı
önemli oranda artarken, kişi başına üretimi gösteren verimlilik endeksi de 2014 yılında 2012
yılına göre %10 oranında artış göstermiştir.

(5) YÜD geneli göstergelere bakıldığında ise, zarar inceleme döneminde yatırımların
arttığı; özsermaye, aktif büyüklük ve net kârlılığın da artış gösterdiği görülmektedir. YÜD’ün
tüm faaliyetlerine yönelik net kârlılık endeksinin pozitif olması ve 2012-2014 döneminde reel
anlamda %45 artış göstermesi, YÜD’ün soruşturma konusu ürün harici diğer ürünlerden kâr
elde edebildiğini göstermektedir. 

(6) Bazı ihracatçı firmaların nihai bildirim raporuna yönelik sunmuş oldukları görüş-
lerde, YÜD ekonomik göstergelerinin 2016/3 sayılı Tebliğ ile nihai bildirim raporu arasında
farklılık gösterdiğini ifade ederek farklılığın nedeninin açıklanması gerektiğini bildirmişlerdir.
Soruşturmaya yönelik geçici bilgi, bulgu ve değerlendirmelerin yer aldığı 2016/3 sayılı Teb-
liğdeki YÜD ekonomik göstergeleri ile soruşturmaya yönelik nihai bilgi, bulgu ve değerlen-
dirmelerin yer aldığı nihai bildirim raporundaki YÜD ekonomik göstergelerinin arasında bu-
lunan nicel farklılıklar YÜD nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmaları kay-
naklıdır.  

Zarara ilişkin değerlendirme
MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre YÜD’de zarar tespiti dampingli

ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD üzerindeki etkilerini
içermektedir. Bu çerçevede, ÇHC menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimine bakıl-
mıştır. ÇHC menşeli soruşturma konusu dampingli ithalat, zarar inceleme döneminde miktar
olarak %71,5, değer olarak ise %38,5 oranında artış göstermiştir. İlaveten, ÇHC menşeli itha-
latın Türkiye toplam tüketiminden aldığı pay, zarar inceleme döneminde %60 oranında artış
göstermiştir. YÜD’ün toplam Türkiye pazarından aldığı pay ise 2012-2014 yılları arasında %17
oranında gerilemiştir. 

(2) ÇHC menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etki-
sini görebilmek için fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı yapılmıştır. Buna göre ÇHC menşeli
ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını belirli seviyelerde kırdığı ve baskı altında
tuttuğu tespit edilmiştir. 

(3) YÜD’de zarar incelemesinin bir diğer ayağı olan YÜD’ün ekonomik göstergelerinde
üretim, yurt içi satışlar, stoklar, kapasite kullanım oranı, istihdam ve pazar payı gibi unsurlarda
olumsuzluklar gözlenmiştir.

(4) Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’de soruşturma konusu ürün bağla-
mında zarar inceleme döneminde maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ve dampingli olan itha-

lat, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak önemli oranda artış göstermiştir. 
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(2) Dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde,
gerek sıcak çekilmiş borularda gerekse de soğuk çekilmiş borularda önemli düzeylerde fiyat
kırılması ve fiyat baskısı görülmektedir. Bu durum, her iki ürün tipinde de YÜD’ün iç piyasa
birim fiyatlarının dampingli ithalat tarafından kırıldığını ve YÜD’ün iç piyasa fiyatlarını olması
gereken seviyelerde belirleyemediğini göstermektedir. 

(3) 21 inci maddede yer alan tespitlere göre, YÜD büyüyen iç pazardan pay alamamış,
soruşturma konusu üründen büyük ölçüde kâr elde edememiş, kâr ettiği dönemde ise oldukça
düşük bir oranda kâr etmiş, kapasitesinin önemli bir bölümü atıl kalmış, istihdamı, üretimi, iç
piyasa satışları aşağı yönlü seyrederken stoklarında artış meydana gelmiştir. Zarara ilişkin ve-
riler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde bozulma mey-
dana geldiği, mutlak ve nispi olarak artış eğiliminde olan dampingli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını
baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir. 

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar
MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi

zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Bu kapsamda, üçüncü
ülke menşeli ithalatın hacmi ve fiyatları, YÜD’ün ihracat performansı ve verimliliği, kullanıcı
talebinde yaşanan gelişmeler ile teknolojik farklılıklar konuları incelenmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 25 – (1) Zarar inceleme döneminde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat gerek

miktar gerekse de değer olarak azalmıştır. Azalma eğiliminde olan üçüncü ülkeler menşeli it-
halatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları da soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın ağırlıklı
ortalama birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyretmektedir. 

(2) Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ürün ithalatının YÜD’de
görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.

YÜD’ün ihracat performansı ve verimliliği
MADDE 26 – (1) 20 nci maddede yer alan tespitlere göre, YÜD’ün zarar inceleme dö-

neminde ihracatı gerek miktar gerekse de değer olarak önemli ölçüde artış göstermiştir. 2014
yılı ihracatı 2012 yılına göre yaklaşık üç katına çıkmıştır. YÜD’ün verimliliği de aynı dönemde
%10 oranında artış göstermiştir. Bu kapsamda, YÜD’ün ihracat performansının veya verimli-
liğinin YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer unsurların etkisi
MADDE 27 – (1) Soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılamasının

aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı, soruşturmaya konu ül-
kelerde üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde
bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bazı ithalatçıların iddialarına göre, son yıllarda yüksek
basınca dayanıklı dikişli borular, dikişsiz çekme borulara alternatif olarak piyasada tercih edil-
meye başlamıştır. Ancak, bu eğilimin YÜD’de ÇHC menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan
ve fiyat bazlı haksız rekabet sonucu oluşan maddi zarar durumunu etkileyecek seviyelerde ol-
madığı değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucu, YÜD’de meydana gelen zararın
talepteki değişimden ya da teknolojik farklılıktan kaynaklanan kalite unsurundan kaynaklan-
madığı düşünülmektedir.

(2) Diğer taraftan, ilgili taraflarca, bilinen diğer unsurlar haricinde zarara neden olabi-
lecek herhangi bir unsur gündeme getirilmemiştir.

(3) Yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda, ÇHC menşeli dampingli ithalatın
hem mutlak hem nispi olarak artışı ile bu ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisinin
YÜD’ün ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmayla eş zamanlı olarak ortaya çık-
ması dikkate alınarak bahse konu dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar du-
rumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Karar 
MADDE 28 – (1) Soruşturma konusu dikişsiz çelik çekme borular, sondaj, otomotiv,

enerji santralleri, inşaat ve buna benzer birçok sanayinin önemli bir girdisidir. Bu kapsamda,
Kanunun 7 nci ve 13 üncü maddeleri hükmü çerçevesinde zararı ortadan kaldıracak daha az
oranlı bir önlem uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Öte yandan, yerli üretici-
lerden Sardoğan firması, YÜD’ün rekabet ettiği ürün kompozisyonunun ağırlıklı olarak düşük
fiyatlı ithalat olduğunu, olası bir dampinge karşı önlemin maktu olarak uygulanmasının düşük
fiyatlı ürünlerle rekabet açısından daha isabetli olacağını ifade etmiştir.

(2) Soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli
olduğu, YÜD’de zararın bulunduğu ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit
edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının
onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen
oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 2016/3 sayılı Tebliğ hü-

kümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlem, Kanunun 14 ve 15 inci mad-
deleri çerçevesinde, soruşturma kapsamı dışına çıkarılan Tablo 2’de yer alan eşyalar için iade
edilir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 2016/3 sayılı Tebliğ hükümlerine istina-
den alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlem, Tablo 1’de yer alan eşyalar için kesin önleme
dönüştürülmüş olup, kesinleşen dampinge karşı önlem Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çer-
çevesinde tahsil edilir. Kesinleşen dampinge karşı önlemin daha önce alınan geçici önlemden
yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.

Uygulama
MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, 28 inci maddede gümrük tarife istatistik pozisyon

numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda
dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

4 Ağustos 2016 – Sayı : 29791                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                               4 Ağustos 2016 – Sayı : 29791



4 Ağustos 2016 – Sayı : 29791                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/29)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yük-

seltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştiril-
mesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine
Dair Karar ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında 2016 yılında
yapılacak Mazot ve Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Desteği, Türkiye Tarım
Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Yem Bitkileri Des-
teği, Bombus Arısı Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı
Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Des-
teği, Yurt içi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Geleneksel
Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuru-
luşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine
ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ve
25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yı-
lında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alım, satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen

şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgenin ikinci sureti ya da
onaylı fotokopisini,

b) Alçak plastik tünel: Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üre-
timde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale gel-
diğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgar, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak
amacı ile bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak
plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı ünitelerini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Bombus arısı: Örtüaltı tarımında polinasyon hizmetinde kullanılmak üzere denetimli

koşullarda yetiştirilebilen, doğal koşullarda genellikle toprak altında yaptığı yuvada koloni ha-
linde yaşayan bir yaban arısı cinsini, 

e) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,
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f) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
h) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gös-

terir belgeyi,
ı) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma

enstitülerini,
i) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline

göre; yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar,
tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içerisinde üretilip sertifikalandı-
rılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere 25/4/2016 tarihli
ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Ta-
rımsal Desteklemelere İlişkin  Karar uyarınca yapılacak ödemeyi,

j) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,
k) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikas-

yon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
l) Fidan üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan To-

humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde fidan üretici bel-
gesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

m) Fide: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı çilek fidesini,
n) Fide üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan To-

humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde çilek fidesi için
düzenlenmiş fide üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

o) Geleneksel zeytin bahçesi: 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en
az 8 adet ağaç olan zeytinlikleri,

ö) Geçiş süreci: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanma-
sından ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,

p) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürünü,
r) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,
s) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürünü,
ş) İl/ilçe keşif komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,
t) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
u) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturu-

lan il/ilçe tahkim komisyonunu,
ü) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe tespit komisyonunu,
v) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları birimlerini,
y) İTUD: İyi Tarım Uygulamaları desteğini,
z) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan tarımsal faaliyeti,
aa) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe

uygun olarak düzenlenmiş belgeyi, 
bb) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (İTUY): 7/12/2010 tarihli ve 27778

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği,
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cc) Kapama bağ/bahçe: Destekleme kapsamındaki tek türle dikim normlarına uygun
olarak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alanı,

çç) Koloni: Canlı döller üretebilen bir ana arı ve bunun dölleri olan işçi arılardan oluşan
birimi,

dd) Kontrol tutanağı: İl/ilçe müdürlüğü tarafından kapama bağ/bahçe tesis yılından iti-
baren beş yıl boyunca her yıl yapılan kontroller sonucunda düzenlenen ve bir örneği EK-24’te
yer alan belgeyi,

ee) Küçük aile işletmesi: 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette
bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmeyi,

ff) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,
gg) Organik tarım bilgi sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kontrol

bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri ta-
banını,

ğğ) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik: 18/8/2010 tarihli
ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İliş-
kin Yönetmeliği,

hh) Organik tarım: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe
göre yapılan tarımsal faaliyeti,

ıı) Organik Tarım Birimi (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik
tarım birimlerini,

ii) Organik Tarım Desteği (OTD): Organik tarım desteğini,
jj) Örtüaltı Kayıt Sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, örtüaltı üreticilerinin

ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,
kk) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından
oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

ll) Örtüaltı tarım arazisi: ÇKS’de ve ÖKS’de kayıtlı arazileri,
mm) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında

bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duy-
duğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tu-
tulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda
bulunan tarımsal yapıyı,

nn) Patates siğili görülen iller: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Artvin, Ankara, Bursa,
Gümüşhane, Iğdır, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sivas ve Trabzon illerini,

oo) Patates siğili hastalığı görülen alanlar: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit
edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ile güvenlik kuşağı alanlarını,

öö) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifi-
kasında, fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği
fidanı,

pp) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

rr) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı
kademedeki tohumluğu,

ss) Sistem: Bakanlıkça geliştirilen uygulama yazılımını,
şş) Sözleşmeli üretim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılan ta-
rımsal üretimi,
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tt) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifika-
sında, fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

uu) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya ÖKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,
üü) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faaliyeti

gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,
vv) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kulla-

narak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
yy) Tarımsal üretim sözleşmesi: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğ-
rultusunda çiftçi ile alıcı arasında düzenlenen sözleşmeyi,

zz) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası
taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çiftçiden
teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı soyadı, bağlı olduğu
il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi
ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

aaa) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
bbb) Tohum üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetme-

liği çerçevesinde tohum üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,
ccc) Tohumluk bayisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönet-

meliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,
ççç) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından gö-

revlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
ddd) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri

sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu
tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

eee) Tohum yetiştiricisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönet-
meliği çerçevesinde tohum yetiştirici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

fff) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi
generatif ve vejetatif bitki kısımlarını,

ggg) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
ğğğ) Tüzük: 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Pamukların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzüğü,
hhh) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün

türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,
ııı) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğunun Bakanlıkça tespit edil-

diği yerler: Aksaray İli; Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez İlçeleri, Ankara İli; Haymana, Şe-
reflikoçhisar İlçeleri, Hatay İli; Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı İlçeleri, Karaman İli; Ay-
rancı, Merkez İlçeleri, Konya İli; Akşehir, Altınekin, Cihanbeyli, Güneysınır, Kulu İlçeleri,
Mardin İli; Artuklu, Derik, Kızıltepe, Nusaybin İlçeleri, Niğde İli; Altunhisar, Çiftlik, Merkez
İlçelerindeki yerleri,

iii) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında kontrol ve
sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından
yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

jjj) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumculuk Sektöründe Yetkilen-
dirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi
almış olan gerçek veya tüzel kişileri,
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kkk) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

lll) Zeytinyağı: Naturel sızma zeytinyağı, naturel birinci zeytinyağı veya ham zeytin-
yağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren naturel zeytinyağlarını 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde sayılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim

komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif ve il/ilçe tespit komisyonları ve yetkilendirilmiş
kuruluşlar tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 6 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında

ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez
ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları Yönetmelikte
belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan çiftçilerin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması
hususunda karar verir. Eğer, destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamının
geri alınması hakkında karar alır. İdarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler
hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçilerin, beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilen kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına
karar verir.

b) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi
bir kastı olmaksızın, fazla destekleme ödemesinden yararlandığı belirlenen çiftçilerin, kendi
rızaları ile fazla aldıkları miktarları gecikme zammı ile birlikte iade etmeleri halinde, destek-
leme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmama-
sına ilişkin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan
çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak
üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yer-
lerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

d) Fark Ödemesi Desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odalarının ildeki temsil-
cileri ile bulunan yerlerde Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Borsası
temsilcisi, ilçelerde ise varsa Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası temsilcilerinin dahil
edilmesine karar verir. 

e) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten iti-
baren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe tahkim komisyonunun talebi üzerine; çiftçi bazında
işlediği kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında çiftçi icmalini
il/ilçe tahkim komisyonuna gönderir. Bu icmal, il/ilçe tahkim komisyonu tarafından ilçe sınırları
içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

f) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder.
Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü
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pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrikaları ve çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım
belgesine istinaden fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir-
likleri tarafından alınan kütlü pamuk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren
çırçır ve prese fabrikalarında işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

g) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini
kontrol eder.

ğ) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
h) Çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerini, Maliye Bakanlığınca internet

üzerinden paylaşılan belge doğrulama web adresinden beyanının olup olmadığı kontrol edil-
dikten sonra alım satım belgelerinde herhangi bir tereddüt hâsıl olduğunda, belgenin menşein-
den araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi
Başkanlıkları ile işbirliği yapılmasını sağlar.

ı) Mahkemelerce verilen iptale ilişkin ödemeler, İlama Bağlı Borç ödemeleri, geçmiş
yıllarda çiftçilere yapılmış haksız ödemelerin tahsili, destekleme programlarından yararlandır-
mama kararı iptal edilen çiftçilerin geçmiş yıllara ait ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin ya-
pılmasını sağlar. EK-31’de yer alan İlama Bağlı Destekleme Ödemesi Tablosunu ve ekinde
il/ilçe tahkim komisyonu kararını BÜGEM’e gönderir.

i) İlama Bağlı Borç ödemelerinde; destekleme ödemesi ile mahkeme kararında varsa
faiz tutarlarının Bakanlık tarafından ödenmesine dair karar alarak EK-31’te yer alan İlama
Bağlı Borç Cetveli ekinde il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile birlikte mahkeme kararlarını
BÜGEM’e gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü
MADDE 7 – (1) Üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden fay-

dalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3’te yer alan Bitkisel Üretime Des-
tekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bu-
lunurlar. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4’te bulunan onay kutucuğu (X)
işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz.

(2) 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek
kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvuru yapmış kabul edilirler. 

(3) Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4’te yer alan destekleme talep for-
munda belirtilen belgeleri, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim
bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(4) EK-4’te yer alan destekleme talep formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası
imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS başvuru dosyasında muha-
faza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edilmez. 

(5) Çiftçiler, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim
bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

(6) Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına
göre her köy için son müracaat tarihi, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre
belge teslim bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenebilir. Bu tarih 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanununa göre 15 gün önceden çiftçilere ilan edilmesi amacıyla ilgili
muhtara tebliğ edilir.

(7) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları
görevleri yapar. 
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(8) Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde, Yönetmelik kap-
samında ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

(9) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle
yararlandırılmamaları yönünde il/ilçe tahkim komisyonunca karar alınan çiftçilerin başvuruları,
EK-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destek-
leme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı
sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi
yapılmaz.

(10) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi
olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının İl/ilçe müdürlüğünce
görülerek onaylanması ve kopyasına “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılması durumunda alınır.
Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması duru-
munda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi
yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.

(11) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler
tarafından ibraz edilen alım satım belgesi ve sertifikanın kopyasına il/ilçe müdürlüğünce “Aslı
Görülmüştür” ibaresi yazılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise hangi destekten yararlandığına
ilişkin ibare yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından beş yıl sü-
reyle saklanır.

(12) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri
ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse
edilerek çiftçilere dağıtılan üretim materyalleri destek miktarı, çiftçilere verilecek toplam destek
miktarından düşülmez. Bu ve benzeri durumlarda kurumlara kesilmiş fatura ekinde, dağıtım
yapılan çiftçilere ait miktar bilgilerini gösterir onaylı liste fotokopisi çiftçinin dosyasına ekle-
nerek destekten yararlandırılır. Ancak kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca kamu
kaynağı kullanılarak çiftçilere dağıtılan fide/fidanların kullanıldığı araziler için yurt içi sertifi-
kalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği ödemesi yapılmaz.

(13) Patates siğili hastalığı görülen illerin karantina tedbiri uygulanan alanlarında ilave
destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin destekleme talep formu (EK-4) ile birlikte EK-6’da
yer alan Patates Siğili İlave Destek Talep Formu ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlü-
ğüne başvurmaları gerekmektedir. İl/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parselleri yerinde kontrol
ederek patates siğili hastalığından etkilenen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya
oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarından olup olmadığını tespit eder. İlave destek talep formu-
nun ilgili bölümlerini tanzim eder ve arazi bilgilerinin ÇKS’ye kaydedilmesini sağlar.

Mazot ve gübre desteği
MADDE 8 – (1) Çiftçilere, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunulan

ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi ya-
pılır. 

(2) 2016 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden ya-
rarlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30/12/2016 tarihine kadar
yazılı olarak bildirirler.

(3) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sa-
dece bir üretim için ödeme yapılır.

(4) Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması ha-
linde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep
etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden üretim sırasına göre ilk üretimi yapan çift-
çiye ödeme yapılır.
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Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi
MADDE 9 – (1) ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam beş dekar veya altında

olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi
ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında bit-
kisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) Küçük aile işletmesi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin EK-3’te
yer alan başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

(3) Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiri-
ciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak ÖKS belgesi ibraz etmeleri gerek-
mektedir.

(4) 2016 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde
birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yarar-
landırılır. 

Organik tarım desteklemesi
MADDE 10 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin

Yönetmeliğe göre organik tarım yapan, OTBİS’te ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı, 2016
yılı hasadını gerçekleştirmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esas-
lara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe
göre organik tarım yapılan OTBİS’te 2016 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, OTBİS’te ve ÇKS’de
2016 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(3) OTD ödemesi, 2016 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuru-
luşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan
tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTD ödemesi, 2016 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan
alanlarda OTBİS’te ve ÇKS’de  kayıtlı ürünlerin ürün alanları üzerinden hesaplanır.

(5) OTD ödemesi, 2016 üretim yılında farklı hasat döneminde peş peşe yapılan birden
fazla üretimlerde birim ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için hesap-
lanır.

(6) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu başvurucu çiftçiye aittir.
(7) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve Organik Tarımın Esasları

ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğine uygun olan gerekli düzeltmeleri yapmak zorunda-
dırlar.

(8) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD
müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır.
Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin so-
rumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü
her türlü denetime de tabidir.

(9) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çift-
çilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(10) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(11) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kont-

roller ile OTBİS’te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB üyeleri tarafından gerektiğinde
yerinde tespit çalışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin
ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından fay-
dalanılır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde
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yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri
belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur. OTB üyeleri; gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlen-
dirir.

İyi tarım uygulamaları desteği
MADDE 11 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler İTUD ödemesinden yararlandırılır:
a) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre bireysel veya grup halinde mey-

ve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları
faaliyetleri sonucunda Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2016 üretim yılında düzenlenmiş İyi Tarım
Uygulamaları Sertifikasına sahip olanlar,

b) Örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’de kayıtlı olanlar.
(2) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları

yapan çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazile-
rinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(3) Örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş ku-
ruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’de kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu
desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(4) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında İyi Ta-
rım Uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alan-
larını geçmemek kaydıyla yapılır.

(5) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile ta-
rımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro
gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyon-
ları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtüaltı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini
düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(6) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve so-
rumludurlar.

(7) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretiminde İyi Tarım Uygulamaları
yapan çiftçilerin, Başvuru Dilekçesini (EK-3), Destekleme Talep Formunu (EK-4), 1/1/2016-
31/12/2016 tarihleri arasında düzenlenen ve 2016 yılında geçerli olan İTU Sertifikası ve Yet-
kilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenen İTU Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini (EK-7), EK-2’de
yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(8) Örtüaltı üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin, Başvuru Dilekçesini
(EK-3), Destekleme Talep Formunu (EK-4), 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasında düzenlenen
ve 2016 yılında geçerli olan İTU Sertifikası, Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Düzenlenen İTU
Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini (EK-7) ve Örtüaltı Alanlarda İyi Tarım Uygulamalarına
Ait Kayıt Sistemi Belgesini (EK-8), EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre
il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(9) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-7 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdür-
lüklerinden alacakları 2016 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-8’e uygun olarak tanzim edilir.

(10) İTUD uygulamasına ilişkin İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. İTUD
müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte İTUD’a ilişkin ön in-
celeme başlatılır.

(11) İTUD’de ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy
veya mahallelerde yapılır. İTUB üyeleri tarafından çiftçinin üretim alanının bulunduğu köy
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veya mahalleye gidilerek, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler ve yet-
kilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında
yer alan bilgiler köy/mahalle muhtarının da mutlaka katılımı ile karşılaştırılarak ön inceleme
tamamlanır.

(12) İTUD’de ön inceleme; İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri
gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya
bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan haller ile İTUB üyeleri tarafından ge-
rek duyulması halinde inceleme başlatılır.

(13) İTUD’de incelemede; İTUB üyeleri tarafından üretim alanlarının yerinde incele-
mesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel
kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla
yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(14) İTUD’de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incele-
mesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(15) İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt
ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri
belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir.
İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(16) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usul-
süz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme ve in-
celemenin yanısıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri
MADDE 12 – (1) 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekin-

deki listede yer alan havzalarda, 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çift-
çiler, 2016 yılına dair ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi ürü-
ne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve
esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri
üreten çiftçiler ile YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de (kullanım şekilleri tohumluk
olanlar dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(3) Yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi fark ödemesi desteği almayı hak
eden üreticiler, bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üretmeleri ve sözleşmelerini
02.09.2016 tarihine kadar kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne teslim etmeleri durumunda ilave
sözleşmeli üretim desteğinden yararlanırlar. Üretici örgütü üyesi çiftçiler de, üye oldukları üre-
tici örgütlerine sattıkları ürünler için de sözleşme yapmaları durumunda ilave sözleşmeli üretim
desteğinden yararlanırlar. 

(4) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu yerlerdeki parsellerde, 2016
yılında ekimi yapılan mercimek ve nohut için %50 ilave destekleme ödemesi yapılır.

(5) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün
bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek köy
bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim komisyonu
karar verir.

(6) 2016 yılında üretilerek satışı yapılan; fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlık
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, zeytin-
yağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme
ödemesi yapılır.
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(7) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım sa-
tım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince
kabul edilir. 

(8) Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Müra-
caatlarda desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının ekim normuna
bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Ekim normuna uygun olan arazi miktarı
esas alınarak destekleme ödenir. Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum
sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile kar-
şılaştırılır.

(9) Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlen-
mesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası
birlikte değerlendirilir. 

(10) Fark ödemesi desteği ve ilave sözleşmeli üretim desteği için istenecek belgeler ve
bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren
alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde
zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda
borsa tescil beyannamesi,

b) İlave sözleşmeli üretim desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler için tarımsal üretim
sözleşmesi,

c) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına
düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belgesi.

1) Tohum fatura tarihi, tohumun kullanıldığı ekim dönemine uygun olur.
2) Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk,

........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.
3) Ekim tarihi itibarıyla beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş

ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu” eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi
itibariyle bir yıldan daha eski olmamalı ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli
olduğu ibaresi yer almalıdır.

4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohu-
mun ekiliş tarihinden ve sertifikalı tohum faturasının tarihinden önce olmalıdır.

5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’ye ta-
nıtılmak üzere, Bakanlık tarafından hazırlanan programa girerler. Sisteme tanıtılmamış serti-
fikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti
büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünün aşılmış olması halinde tohumculuk
mevzuatına göre gerekli işlem yapılır.

ç) Zeytinyağı için tasiriye faturası;
1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin

sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır.
2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye

faturası düzenlenemeyeceğinden, üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendiri-
lerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere
açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe
müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onay-
lanması halinde, tasiriye faturası yerine kabul edilir.

3) Üreticiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi üreticiye ait en erken tarihli
tasiriye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye fatura-
sından önce olmamalıdır.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               4 Ağustos 2016 – Sayı : 29791



Bombus arısı desteği
MADDE 13 – (1) Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı

bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:
a) Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı üreticilere,

Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden,
o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullan-
maları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Birden fazla il/ilçede serası bulunan üretici, destekleme başvurusu için seralarının
bulunduğu il/ilçelerin birinden müracaatta bulunur.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fa-
tura bilgileri kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları
tarafından sisteme 3/2/2017 tarihine kadar kaydedilir.

d) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz. An-
cak birden fazla serası bulunan üreticinin, her bir serasındaki dekar başına kullanılan bombus
arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

e) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus
arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir.

Yem bitkileri desteği
MADDE 14 – (1) Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla gerçekleştirilen yem bitkileri

ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem

bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi,
hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, iskenderiye üçgülü, İtalyan çimi
(lolium multiflorum) ayrıca buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin yeşil ot hasatı ile silajlık
olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar des-
tekleme ödemesinden yararlandırılır.

b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden
önce Yem Bitkileri Desteklemesi Tarım Arazisi Beyan Formu (EK-9) ile müracaat eder. Yem
bitkileri ekilişleri için müracaatlar bu Tebliğde belirtilen destekleme uygulama takvimine (EK-2)
göre yapılır. Yonca ve korunga ekilişleri için destekleme süresince her yıl, yapay çayır mera
ekilişleri için ise ilk yıl yapılır. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini gös-
teren takvimde bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak
ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

c) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az on
dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü so-
nucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı on dekarın altında olmamak koşulu
ile değerlendirmeye alınır. 

ç) 2013, 2014 ve 2015 yıllarında çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve korunga ekilişi
yaparak destekleme ödemesinden faydalanan ve yeni taksitini almayı hak eden yonca ve ko-
runga için en az on dekar ekiliş ve yeni başvuru şartı aranmaz.

d)  Çok yıllık yem bitkilerinden yonca için dört yıl, korunga için üç yıl süreyle, destek-
leme süresince müracaat edilen her yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme
yapılır. Yonca ve korungada ilk yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat
olgunluğuna erişip hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı
yapılamayacak yonca ve korunga ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapılacağı takip
eden yılda kabul edilir.

4 Ağustos 2016 – Sayı : 29791                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



e) Yapay çayır-mera için destekleme ödemesi; üretim yapılan dört yıllık sürenin ilk yı-
lında yapılacaktır. Yapay çayır mera tesisinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunlu-
ğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma ya-
pıldığında destekleme ödemesi yapılır. Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniver-
site veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan
yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alı-
nır. Hazırlanan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi (EK-10) il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.

f) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı ve
yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat etmeleri kaydıyla dekar başına destekleme öde-
mesi yapılır. Tek yıllık yem bitkilerinden İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde ise
ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edildiğinde ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun
otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme ödemesi yapılır.

g) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı
döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

ğ) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf
ve tritikalede ise; yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine
gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanılır.

h) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından
yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite
ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenebilir.

ı) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu yerlerdeki parsellerde 2016
yılında ekimi yapılan fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için %50 ilave destekleme ödemesi
yapılır.

i) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-
rak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, vali-
liklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü
alınarak karar verilir.

j) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında; otlatma amaçlı
ekilişler için ise otlatma esnasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol yapılarak ödemeye esas Yem
Bitkileri Desteklemesi Kontrol Tutanağı (EK-11) düzenlenir.

k) Çiftçilerden, yapay çayır mera ekilişi için dört yıl boyunca ekimin bozulmayacağına
dair Yem Bitkileri Destekleme Taahhütname-2 (EK-12) alınır. Yapay çayır mera tesisleri des-
tekleme süresi boyunca her yıl kontrol edilir. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa Yem Bitkileri
Desteklemesine Esas Yapay Çayır Mera Tesisi Kontrol Tutanağı (EK-13) düzenlenir ve üretime
devam edilmeyen alanı, parsel/parselleri için ödenen destekleme tutarlarını geri almak için ge-
rekli işlemler yapılır. 

l) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece
birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim
yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı
ayrı desteklemelerden faydalandırılır. 

m) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı
parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı par-
sele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, destekleme-
lerden faydalandırılır.

n) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık
yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.
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o) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de
yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabit-
lenir. İl/ilçe müdürlükleri başvurusu yapılan yonca, korunga ekilişlerini her yıl kontrol eder ve
tespit edilen alanı ve/veya parseli tutanağa bağlayarak (EK-11), yonca ve korunga için ödeme
icmalini oluşturur.

ö) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği
MADDE 15 – (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının

her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan mik-
tardan büyük olamaz. Büyük olan müracaatlarda destekleme, ekim normuna uygun olan arazi
miktarı esas alınarak ödenir.

(2) ÇKS’de 2016 yılı yazlık ekilişler 2016 üretim yılına kaydedilir ve bununla ilgili
destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanımı (Yazlık-2016)” bölümüne işlenir. ÇKS’de
2016 yılı güzlük ekilişler ise 2017 üretim yılına kaydedilir ve bununla ilgili destekleme bilgileri
“Sertifikalı Tohum Kullanımı (Güzlük-2017)” bölümüne işlenir.

(3) Aynı parsele yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan
çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

(4) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye ta-
nıtılmak üzere, TBS’de yer alan sertifika veri tabanına girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar
üzerinden ödeme yapılmaz.

(5) Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını
kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler,
sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi girişi yapılamayan sertifikaya
ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü
sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(6) Sertifikalı tohum kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohum-
culuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üretici-
lerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

(7) 2016 üretim yılı için 2015 yılında ekimi yapılan güzlük sertifikalı tohum kullanım
desteği başvurularını 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapamayan çiftçiler, başvuruda bulunmaları
halinde 2016 yılı yaz dönemi sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

(8) Orijinal ve üstü sertifikalı tohumluk kullanılarak üretim yapılan parsellerde %50
ilave destek ödenir. Aynı parsel içerisinde orijinal ve üstü sınıfındaki tohumluk ile sertifikalı
sınıfındaki tohumluk kullanılması durumunda, ilave %50 destek sadece orijinal ve üstü sınıftaki
tohumluk kullanılan alana verilir.
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(9) Başvuru sırasında, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu (EK-14); bu formda bulunan ser-

tifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi,
sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan
sertifika ve fatura bilgileri, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

b) Tohumluk satış faturası;
1) Tohumluk satış faturası 1 Temmuz 2015 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olma-

lıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın üzerine ait olduğu sertifika numarası yazılır ve onay-
lanır.

2) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika nu-
maraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
4) Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul veya tohum elde etmek ama-

cıyla eken “Tohum Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çift-
çilerin kendilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine açıklama yapılmak suretiyle
kayıt altına alması gerekmektedir. Söz konusu kayıtların fotokopileri il/ilçe müdürlüğü tara-
fından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde, tohumluk faturası yerine ka-
bul edilir. Sertifikalı tohum kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölü-
münü kendileri imzalar ve sertifikanın fotokopisi ile tohum üretici belgesini ibraz eder.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş
ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli analiz raporu fotokopisi de istenir.
Sertifikaların ve analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

Yurt içi sertifikalı tohum/fidan üretim desteği
MADDE 16 – (1) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen

EK-1’de destekleme konu başlığı altında listelenen türlerin tohumları için kilogram, fidanları
için adet başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi için yetkilendirilmiş tohum-
culuk kuruluşu belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Kamu tüzel kişileri
başvuru yapamaz. 

(3) YTK’ler, Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteğinden yararlanmak üzere
başvurularını, Destekleme Uygulama Takvimine (EK-2) göre ÇKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne yaparlar. Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru dilekçesi (EK-3),
b) BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge.
(4) YTK tarafından her tür için bir defada belge teslimi yapılır. YTK’ler destek almak

istediği türe ait destekleme ödemelerine esas aşağıdaki belgeleri en geç 30/06/2017 tarihine
kadar tamamlayarak il/ilçe müdürlüğüne teslim eder:

a) Tohum/fidan sertifikaları fotokopisi, 
b) Tohum/fidan sertifikalarına ait üretim beyannamelerinin fotokopisi,
c) Tohum/fidan sertifikalarına ait Tarla/Parsel Kontrol Raporu fotokopisi,
ç) Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi YTK Tarafından Beyan Edilen

Fatura ve Sertifika Bilgileri (EK-15, EK-16) ve bu belge ekinde tohum/fidan alım/satım bel-
geleri suretleri ve beyan edilen sertifika suretleri,

d) Tohum/fidan üretim bilgilerini içeren Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Des-
teklemesi Üretilen ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri (EK-17, EK-18).

(5) Başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki iş ve işlemler yapılır:
a) YTK’lerin beyan etmiş olduğu bilgi ve belgelerin (EK-15, EK-16, EK-17, EK-18)

tohum/fidan sertifikaları, tohum/fidan üretim beyannameleri, tohum/fidan sertifikalarına ait
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Tarla/Parsel Kontrol Raporu, tohum/fidan alım/satım belgeleri suretleri ile karşılaştırarak kont-
rol edilir ve ÇKS’ye destekleme kaydı yapılır. Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Des-
teklemesi Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Detayında Bilgiler (EK-19, EK-20) ve Ser-
tifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-21, EK-22) oluş-
turulur. 

b) YTK’nin destekleme bilgilerini içeren icmallerin hazırlanmasında temel kriter bir
kuruluşa (YTK) ait satışı tamamlanan türler için icmal oluşturulmasıdır. Bu nedenle YTK’ler-
den satışın tamamlandığına dair yazı alınır. İcmaller (İcmal-1) ÇKS vasıtasıyla oluşturulur.

(6) Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi için il müdürlükleri tarafın-
dan kontrol edilip onaylanan aşağıdaki belgeler Destekleme Uygulama Takvimi’ne (EK-2)
göre BÜGEM’e gönderilir:

a) Sertifikalı Tohum Üretim/Fidan Üretimi Desteği İlçe Detayında İcmali (İcmal-3),
b) Yurt İçi Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu

Detayında Bilgiler (EK-19, EK-20).
(7) 2016 üretim yılında, aynı alana güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohum

üreten YTK’lar, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalandırılır.
(8) 2016 üretim yılında (1 Temmuz 2016 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasında sertifi-

kalandırılan) üretilen tohumlar satışı tamamlanması halinde destekleme kapsamındadır.
(9) 2016 üretim yılında Fidan Üretim Beyannamesi verilerek 2016 yılında sertifikalı

sınıfında üretilen (1 Mart 2016 ile 1 Haziran 2017 tarihleri arasında sertifikalandırılan) fidanlar
satışı tamamlanması halinde destekleme kapsamındadır. 

(10) Tohum/fidan alım/satım belgeleri tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
(11) Orijinal ve üst kademe tohumluk üretimi için, ÇKS’ye kayıtlı arazilerinde kendi-

lerine ait tohumluk materyalini eken/diken YTK’lerden başvuru sırasında eğer tohum satışı ol-
mayacak ve üretilen materyal yeniden tohum üretimi için kullanılacak ise tohumluk alım/satım
belgeleri istenilmez. Yeniden üretimde kullanılacak üst kademe tohumlukların YTK’ler tara-
fından kanuni defterlerine açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu
kayıtların, ilgili kanuni defterlerin aslı görülerek elde edilen fotokopileri, il/ilçe müdürlüğü ta-
rafından “Aslı Görülmüştür” onayı yapıldıktan sonra başvuru sırasında tohumluk alım/satım
belgeleri olarak kabul edilir. 

(12) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına girerler.

(13) Sertifikalı tohum üretimine konu parsellerde üretilen orijinal ve üstü sertifika sı-
nıfları için tebliğin ekinde yer alan EK-1’de destekleme konu başlığı altında belirlenen oran-
larda ilave destek ödenir. Aynı parselde farklı sınıflarda tohum üretimi yapılması durumunda,
her sınıfın ilave desteği ayrı ayrı hesaplanır.

Yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği
MADDE 17 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde ser-

tifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk

bayisinden temin edilmiş olması,
b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM

tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine, antepfıstığı anacı
ve çeşit değiştirmede ise üretim materyali sertifika belgesine sahip olması,

c) 2014 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fi-
danların 2016 yılı yaz ve güz dikimlerinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,
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ç) 2015 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fi-
danlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2015 olması halinde 2016 yılı
yaz ve güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz.
Ancak beyanname yılı 2014 ise, 2016 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli
bitki muayene raporuna sahip olması,

d) 2016 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kulla-
nılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması,

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2015 ve 2016 yılı sertifikasına sahip
olması gerekir.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Kapama bağ/bahçenin 2016 yılında tesis edilmiş olması,
b) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması,
c) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve bir parselin aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan

küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.

(3) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe tesisi, iki teknik
personel tarafından yerinde kontrol edilerek Bağ/Bahçe Tesisi Tespit Tutanağına bağlanır (EK-
23). Dikim normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme
kapsamına alınır.

(4) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler, en az yılda bir kez olmak üzere 5 yıl süreyle
(çilek ve muz hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek Fidan/Fide Kullanım Desteği Kontrol
Tutanağına bağlanır (EK-24). Kontrollere ait tespit tutanakları il müdürlüğünce muhafaza edilir.
Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle tesisin kapama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edil-
diği takdirde; verilen destekleme ödemesi, il/ilçe tahkim komisyonu kararına istinaden ödeme
tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

(5) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin kiralama nedeniyle el değiştir-
mesi durumunda; destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya diki-
minin yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu
ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(6) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi,
taraflarca imzalanacak Satış Yolu ile Bağ-Bahçenin El Değiştirmesi ile İlgili Taahhütname-
3’ün (EK-25) il/ilçe müdürlüğü onayıyla yapılır. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan
çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup, kapama bağ/bahçenin denetim, bakım ve muhafa-
zasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren iş-
leyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(7) Antepfıstığı anacı ile tesis edilen bahçelerde aşılama yapılması halinde, aşılama ile
çeşit değiştirme kapsamında sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılır. Ancak an-
tepfıstığı anacı ile tesis edilen ve ilgili tebliğ gereğince sertifikalı/standart fidan kullanım des-
teklemesinden yararlanmış bahçeler aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında tekrar sertifikalı
fidan kullanım desteğinden yararlandırılmaz.
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(8) Ekonomik önemini kaybetmiş bağ ve meyve bahçeleri ile antepfıstığı anacı kulla-
nılarak tesis edilmiş alanlarda çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi
sertifikalı sınıfında olmak zorundadır.

(9) Sertifikalı/standart fidan kullanım desteğinden yararlanılmış tesislerde, dikim yılı
hariç olmak üzere asgari beş yıl sonrasında çeşit değiştirme desteklemesinden yararlanılır. Ser-
tifikalı/standart fidan kullanım desteğinden yararlanmamış tesislerde beş yıl süresi aranmaz.
Antepfıstığı dışındaki türlerde çöğür veya yoz ile kurulmuş bahçeler çeşit değiştirme desteğin-
den yararlanamaz. Çeşit değiştirme desteğinde, desteğe tabi alan; aşılanan ağaç sayısı/dekarda
yer alan ağaç sayısı oranıdır. Bu oranın beş ve üzerinde olması gerekir.

(10) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması
halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(11) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi
çilek ve muzda en az bir yıl diğerlerinde en az beş yıldır.

(12) ÇKS’de 2016 yılı yazlık dikimleri 2016 üretim yılına kaydedilir ve bununla ilgili
destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği (Yazlık-2016)” bölümüne işlenir.

(13) ÇKS’de 2016 yılı güzlük dikimleri 2017 üretim yılına kaydedilir ve bununla ilgili
destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği (Güzlük-2017)” bölümüne işlenir.

(14) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, fidan/fidelerin dikiminden veya çeşit
değiştirmede aşılama öncesi veya sonrasında müracaat edebilirler.

(15) Sanayiye yönelik çeşitlerde sertifikalı sınıfında fidan kullanımına verilen, aldığı
desteğe %50 ilave destek uygulamasında, il/ilçe müdürlüğü tarafından gerekli kontrol yapılarak
icmal oluşturulur. Sanayiye yönelik çeşitler BÜGEM tarafından belirlenir.

(16) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle baş-
vurması gerekmektedir:

a) Fidan/Fide Kullanım Desteklemesi Talep Formu (EK-26),
b) Desteklemeden yararlanmak amacıyla müracaatta bulunun çiftçi adına düzenlenen

satış faturası,
c) Fidan/fide, antepfıstığı çöğürü veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin fotoko-

pisi,
ç) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki mua-

yene raporu,
d) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
e) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Bel-

gesinin (Kamu kuruluşları hariç) fotokopisi.
(17) Talep formunda (EK-26) bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya

tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilir,
araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(18) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihin-
den sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide
türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numarası aralıkları yazılır.

(19) Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken
“Fidan/Fide Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmez. Bu çiftçiler ken-
dilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz konusu ürün miktarlarını gösterir
şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili sayfasının/sayfalarının il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde fidan/fide faturası
yerine kabul edilir. Talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar ve
kullanmış olduğu fidanlara ait sertifika sureti ile fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.
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(20) Genel Müdürlük, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi vererek bu ku-
ruluşların vermiş oldukları fidan/fide belgelerinin parti numaralarını ve parti büyüklüğünü tem-
sil eden miktarların ÇKS'ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılmasından ilgili ku-
ruluşlar sorumludur.

(21) Sistem, satış faturalarının, bağlı olduğu fidan/fide belgelerinin parti büyüklüğünü
aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan/fide belgelerine
ait bilgiler, il/ilçe müdürlüklerince çiftçiye ve faturanın ait olduğu fidan/fide üreticisine bildi-
rilir. Fidan/fide üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidan/fideyi satan tohumluk bayi/bayilerini
incelemeye alır ve yedi gün içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.
Fidan/fide üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir.

(22) Bağ tesisinde kullanılacak asma fidanları aşılı olur.
Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği 
MADDE 18 – (1) Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde gençleştirme bu-

daması yapacağını tespit ettiren ve 15/10/2016 - 31/3/2017 tarihleri arasında gençleştirme bu-
damasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.  

(2) Gençleştirme budaması yapılacak  ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı en az
beş dekar olmalıdır. 

(3) Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2016 üretim yılında
ÇKS’ye kayıt yaptırmaları koşuluyla EK-3’te yer alan başvuru dilekçesi ve EK-27’de yer alan
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteklemesinden Yararlanma Talep Formu
ile gençleştirme budaması yapılmadan önce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yap-
tırmaları gerekmektedir.

(4) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak
il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilir ve gençleştirme budaması öncesi Geleneksel
Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağı (EK-28) hazırlanır.

(5) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdür-
lükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas Geleneksel Zeytin Bahçesi
Gençleştirme Budaması Sonrası Kontrol Tutanağı (EK-29) hazırlanır.

Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdür-

lükleri tarafından ÇKS ve/veya ÖKS’den alınarak oluşturulur. İlçe müdürlüklerince, ilçeye ait
destekleme türüne esas İcmal-1 ile 2016 öncesi üretim yıllarına ilişkin çok yıllık yem bitkileri
için düzenlenecek olan icmaller, ilçe müdürlüğünde ve ilgili köy/mahallede ilgili ilçe müdür-
lükleri veya muhtarlıklar marifetiyle EK-2’de belirtilen süre ile askıya çıkarılır. Askıya çıkma
tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza
tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmal-
lerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden üç iş günü
içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin so-
nucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek so-
nuçlandırılır. Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında yapılacak itirazlar değerlendirmeye alın-
maz.

(2) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır. Ayrıca OTD uygulama-
larında hatalı bilgilerin düzeltilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşa EK-30 ile müracaat edilmesi
çiftçinin görev ve sorumluluğundadır. Bu madde hükmüne göre yapılan yazılı itirazlar askı sü-
resinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.
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(3) Değerlendirme sonucunda İcmal-1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelere aykırılık
ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle her bir destekleme türüne göre düzenlenen İc-
mal-1’ler oluşturulamaz ise durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim ko-
misyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(4) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal-2’ler ve 2016 öncesi üretim yılla-
rına ilişkin çok yıllık yem bitkileri için düzenlenen icmaller ilçe müdürlüklerince düzenlenip
onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin
ÇKS’den alınan İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-
2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar ol-
ması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulama-
yan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen ko-
nular ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak BÜGEM’e gönderilir.

(6) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bu-
lunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, İl Tahkim Komis-
yonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzen-
lenen İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(7) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz
süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile
ÇKS’de Yönetmelikte öngörülen süreler dışında yapılacak değişiklikler destekleme ödemele-
rine esas olamaz.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme uygulamalarından aşağıdaki durum-

larda yararlanılamaz:
a) İlgili üretim yılı ÇKS kaydı olmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden

faydalanamaz.
b) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına

dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini başvuru evrakları içe-
risinde bulundurmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

c) ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat
edenlerle, bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belge-
lerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar anılan destekleme ödemelerinden faydalana-
maz.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydala-
namaz.

d) Orijinal ve üst kademe tohumluk üretimi yapanlar hariç kamu tüzel kişiliği ile ortak
üretim yapanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz edenler,
18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği haklarında 5 (beş)
yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler,
bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

f) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi ya-
pılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bıra-
kılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı süresince taraf-
lardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletilmesi ha-
linde, bu arazi için bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanılmaz.
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ğ) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraati yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı
ürününe bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden hiçbirisi yapılmaz.

h) Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumlar ile fidan/fideleri üreten
ve kullananlar yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yurt içi sertifikalı tohum üretim, yurt içi ser-
tifikalı fidan üretim, yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım destekle-
mesinden faydalanamazlar.

ı) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler; serti-
fikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

i) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunanlar ser-
tifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

j) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu
işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içeri-
sinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi destek-
lerinden faydalanamaz.

k) Dikim tarihinden itibaren en az beş yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı
fark ödemesi desteğinden faydalandırılmaz.

l) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu yerlerdeki parsellerde 2016
yılında ekimi yapılan dane mısır alanları fark ödemesi desteklerinden faydalanamaz.

m) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar yem bitkileri üretimi desteklemesinden
faydalanamaz.

n) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan
parseller üzerinde ekiliş yapanlar yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

o) İlin ekolojik şartlarına, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartla-
rından herhangi birisini yerine getirmeyenler yem bitkileri desteği ve küçük aile işletmesi des-
teğinden faydalanamaz.

ö) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına
sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz. Ormanla
ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif komisyonlarınca
düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler veya Orman Ge-
nel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler, bu Tebliğde
anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

p) 2016 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği
2016 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular İTU desteklemesinden faydala-
namaz.

r) Örtüaltı üretim yapan çiftçilerden, ÖKS’de kayıtlı olmayan çiftçi ve araziler İTU
desteklemesinden faydalanamaz.

s) Açık alanlarda meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretimi dışındaki ara-
ziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.

ş) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.
t) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğinden

yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.
u) 22 nci maddenin altıncı fıkrasındakiler hariç, OTBİS’te ve ÇKS’de 2016 üretim yıl-

larında kayıtlı olmayan çiftçiler ve araziler OTD’den faydalanamaz.
ü) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan çayır

vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.
v) EK-28’de yer alan Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit

Tutanağında belirlenmiş olan zeytinlik alanlarda gençleştirme budamasını yapmamış olan çift-
çiler geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteğinden yararlanamazlar.
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y) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler OTD’den faydalanamaz.
z) Örtüaltında İTUD ödemesi yapılan alanlar, ayrıca meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi

aromatik bitki üretim alanlarına verilen İTUD’tan faydalanamaz.
aa) Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot ve gübre desteği öde-

mesi yapılmaz.
bb) Bitki sağlığı, karantina veya farklı sebeplerle üretiminde kısıtlama bulunan türlerde

veya kısıtlamaya tabi alanlarda yapılan üretimler destekleme kapsamına alınmaz.
cc) 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim

için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2’nin altında olan küçük aile işletmele-
rine destekleme ödemesi yapılmaz.

çç) 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya filiz-
lendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin

kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi
hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek 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 il müdürlüklerince yapılır. İl Tahkim Komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlükle-
rince yerine getirilir.

(2) 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
ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlük-
leri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine teb-
liğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödeme-
lerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz.
Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-
likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son hükümler

Çeşitli ve son hükümler
MADDE 22 – (1) 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ve bu Tebliğde anılan
desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık
yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları,
kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi
ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.
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(2) Yönetmelik gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak fark öde-
mesi desteği ve küçük aile işletmesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan örnekleme-
lerde ilave sözleşmeli üretim desteği alan arazilerin de yer alması sağlanır. Yapılan tespitler tu-
tanağa bağlanır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hak-
kında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile dü-
zeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yet-
kilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Arazi intikalleri ve mücbir sebep gibi nedenlerle döneminde destek ödemesi yapı-
lamayan çiftçilere ait desteklemelere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(6) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müra-
caatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;

a) Yem Bitkileri Desteği ödeme taksit/taksitleri ile destekleme tutarları, desteklemeye
esas şartların devamı halinde mirasçılarının müracaatı üzerine arazinin intikalinin yapılması
ve/veya taahhütnamenin yenilenmesi halinde mirasçılarına ödenir.

b) OTD ödemelerinde; 2016 üretim yılına esas üretimini yaptıktan sonra destekleme
müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, müracaat tarihleri içerisinde bu üre-
timler için OTD’ye esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mahkemeden veya noterden
alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa
diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına des-
tekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme öde-
mesi yapılmaz.

c) İTUD ödemeleri kapsamında, 2016 üretim yılına ait ÇKS müracaatını yapan ve İyi
Tarım Uygulamaları kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme imzaladıktan sonra
destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları; İyi Tarım Uygulamaları
faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla,
mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile miras-
çılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üze-
rine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması
halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Diğer destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan
sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda destekle-
meye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset bel-
gesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan
alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi ya-
pılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(7) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler v.b.) do-
layı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir
hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bu-
lunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.
Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün il/ilçe tespit komis-
yonlarınca tespit edilmesi halinde ödemesi gerçekleştirilen tarımsal destekleme geri alınmaz.
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(8) Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği ve Yem Bitkileri
Desteği uygulamalarında; başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde ekim yapan
çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe
müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye
esas icmali hazırlar.

(9) Patates siğili hastalığı görülen illerde karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya
oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarında il/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parsellerde destek-
lemeye tabi ürünlerin ekilip ekilmediğini kontrol ederek sonucuna göre arazi bilgilerinin
ÇKS’ye girilmesini sağlar.

(10) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-
gulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayan oluşacak problemlerin çözümünde il/ilçe tahkim ko-
misyonları yetkili ve sorumludur.

Finansman ve ödemeler
MADDE 23 – (1) 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Ka-
rar ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar çerçevesinde bu Tebliğde anılan 2016
yılı tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları EK-1’de yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bu Tebliğe esas 14/12/2015 tarihli ve
2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük
Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere
İlişkin Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden kar-
şılanır. Ödemeler Bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak
olan hesaplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 24 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Des-

tekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21),
b) 30/1/2016 tarihli ve 29609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretim Yapan

Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2016/2),

c) 24/9/2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım Des-
tekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45).

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde baş-

latılmış ve bu Tebliğin yayımı tarihinde sonlandırılmamış olan işlemler, kendi mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde sonlandırılır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ;
a) Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi hükümleri için

16/12/2015, 
b) Diğer hükümleri için 1/1/2016, 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından:
KONTROL VE DENETİM NOKTALARININ KURULMASINA VE İŞLETİLMESİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler

ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun uyarınca belediyelerce gerekli denetim faaliyetlerinin icra edilebilmesini teminen il ve
ilçe merkezlerinin giriş ve çıkışları ile şehirlerarası yollarda kontrol ve denetim noktalarının
kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 inci madde kapsamında kontrol ve denetim noktalarının

kurulması ve işletilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Ye-

terli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Ka-
nunun 15 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Belediye: 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi belediyeleri,
c) Kanun: 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep

Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
ç) Künye: Malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait ol-

duğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belgeyi,

d) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan
merkezi hal kayıt sistemini,

e) Toptancı hali: Kanunda yer alan asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde bele-
diyeler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan, malların ayrı ayrı yahut birlikte toptan
alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulması ve Faaliyete Geçmesi

Kontrol ve denetim noktalarının kurulması
MADDE 5 – (1) Kontrol ve denetim noktası kuracak belediyelerce, bu noktaların il ve

ilçe merkezlerinin giriş ve çıkışları ile şehirlerarası yollarda bulunmasına ve buraların trafik
düzenini ve güvenliğini olumsuz etkilemeyecek konumda ve yapıda olmasına dikkat edilir.

(2) Kontrol ve denetim noktalarının kurulmasına yönelik büyükşehir belediyelerince
belirlenen yerler ilin, diğer belediyelerce belirlenen yerler ise noktanın il belediyesince kurul-
ması halinde ilin, ilçe belediyesince kurulması halinde ise ilçenin mülki idare amirinin onayına
sunulur.

(3) Kontrol ve denetim noktaları, mevcut güzergâh üzerinde yol kenarı denetim yetkisi
bulunan diğer kurumların denetim noktalarına uygun bir uzaklıkta olmak ve nakil vasıtalarının,
can ve mal güvenliğini riske atmadan duraklayabileceği ya da giriş ve çıkış yapabileceği şe-
kilde, bu noktalarda görev yapacak personelin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmak sure-
tiyle tesis edilir.

(4) Kontrol ve denetim noktalarında gerekli her türlü teknik donanım, araç, gereç ve
demirbaşlar belediyeler tarafından karşılanır.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yurt genelinde kurulan
yol kenarı denetim istasyonlarının kullanımı

MADDE 6 – (1) Belediye sınırları içinde yer alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından yurt genelinde kurulan yol kenarı denetim istasyonları belediyelerce kont-
rol ve denetim maksadıyla Ticari Amaçla Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlara Yönelik
Yol Kenarı Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokole taraf olunarak kullanılabilir.

(2) Protokole taraf olmak isteyen belediyelerce, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına başvurulur.

(3) Protokole taraf belediyelerce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yol
kenarı denetim istasyonlarında, tahsis edilen açık veya kapalı alan, oda, masa, internet bağlantısı
ve diğer tüm altyapı imkânlarından faydalanılabilir. Lüzumlu diğer teknik donanım belediye-
lerce karşılanır.

(4) Belediyelerce kurulmuş ya da kurulacak olan kontrol ve denetim noktaları diğer ku-
rumlarla yapılacak protokoller kapsamında ortak denetim noktası olarak kullanılabilir.

Kontrol ve denetim noktalarının faaliyete geçmesi
MADDE 7 – (1) Kontrol ve denetim noktalarındaki denetimler hal yöneticisi ya da hal

zabıtası ve/veya hal yöneticisince görevlendirilen diğer personelce yerine getirilir.
(2) Sebze ve meyve toptan ticaretinde, şehirlerarası mal taşımacılığı süreklilik göster-

diğinden, sebze ve meyve sezonu dikkate alınmak suretiyle yeterli düzeyde denetim yapılabi-
lecek şekilde personel planlaması yapılır.

(3) İhtiyaç halinde bu noktalarda, ilgili belediyenin talebi üzerine mülki idare amiri ta-
rafından kolluk kuvvetlerinden de yeterli sayıda personel görevlendirilir.

(4) Kontrol ve denetim noktalarında durdurulan araçlarda yüklü bulunan sebze ve mey-
velerin, Sisteme bildirilip bildirilmediği Sistem üzerinden alınan künye belgelerinin kontrolü
ile tespit edilir. Bu kontrol ibraz edilecek künye belgesi üzerinde yer alan ya da nakil esnasında
beyan edilecek künye numarasının Sistemden sorgulanması şeklinde yapılır.

(5) Belediyeler, kontrol ve denetim noktalarında yürütülecek denetim faaliyetinin, trafik
güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesine yönelik gerekli her türlü tedbiri al-
makla sorumludur.

(6) Özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hal işletmeleri ve bu işletmelerde görevli
kişiler, kontrol ve denetim noktalarında denetim yapamaz ve ceza tutanağı düzenleyemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ceza tutanakları
MADDE 8 – (1) İdari para cezası ve cezalı hal rüsumu uygulamasında, denetim yap-

makla görevli ve yetkili personelce, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında
Yönetmeliğin 1 ve 2 nolu eklerinde yer alan tutanaklar düzenlenir.

(2) Bu ceza tutanakları, üç nüsha olarak düzenlenir, tutanakların bir nüshası ilgiliye ve-
rilir, bir nüshası belediye encümenine sunulur, sabit nüshası ise dip koçan olarak saklanır.

(3) Tutanaklar, otokopili kâğıtlara seri itibarıyla matbu cilt ve sıra numarası taşıyacak
şekilde bastırılır, yetkili personele zimmet karşılığında verilir ve kullanılan ciltlerin dip koçan-
ları teslim alınmadan yeni cilt verilmez. Tutanaklar üzerinde kazıntı ve silinti yapılmaz, yanlış
tanzim edilen tutanaklar, üzerine gerekli açıklama yapılmak suretiyle iptal edilir ve dip koçan-
larıyla birlikte muhafaza edilir.

Mevcut kontrol ve denetim noktaları
MADDE 9 – (1) Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce kurularak işletilmekte olan

kontrol ve denetim noktaları bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullanılmaya
devam edilir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2011/215 

Ek Karar No : 2016/110 

Davacı : K.H 

Katılan : FATİH ÇÖLKUŞU, Kadir ve Sevim oğlu, 05/10/1964 

SIĞIRKUYRUĞU doğumlu, YOZGAT, ÇAYIRALAN, Merkez Mah. 

Fırın Sok. Özkaya Apt. No: 31/20 Avcılar/İSTANBUL adresinde oturur. 

T.C. Kimlik No: 64237302344 

Sanık : NECATİ BOZANCİR, Dahi ve Hatun oğlu, 18/01/1974 AKÇAKALE 

doğumlu, ŞANLIURFA, HARRAN, Uzunyol Mah./köy nüfusunda 

kayıtlı. Harran Kapı Cad. Öncü Sok. No: 5 Merkez ŞANLIURFA 

adresinde oturur, T.C. Kimlik No: 33158311162 

Suç : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak 

Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 

Suç Tarihi : 29/02/2008 

Karar Tarihi : 29/04/2016 

Sanık Necati BOZANCİR hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma hitamında: 

HÜKÜM ÖZETİ: 

Sanık Necati BOZANCİR hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının 

Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, suçundan Beraatine karar verilmiş olmakla, 

Gıyabi karar ve katılanın temyiz dilekçesi, tüm aramalara rağmen sanık Necati 

BOZANCİR'e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 

ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanık veya vekilinin 7 gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 

tutulacak tutanak ile hükmü temyiz edebileceği veya temyiz istemine karşı diyeceklerini beyan 

edebilecekleri hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ 

edilip, kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere 

ilan olunur. 6574 
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Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2015/356 

Ek Karar No : 2016/114 

Davacı : K.H 

Katılan : YAPI KREDİ BANKASI AŞ. BAĞCILAR ŞUBESİ, Çınar Mah. 

İstanbul Cad. No: 43/A    Bağcılar/İSTANBUL. 

Vekili : AV. GÖKHAN EMRAH IŞIKALTIN 

  Osmaniye İncirli çıkmazı sok. N: 9 Hukukçular sitesi D Blok D: 21 

Bakırköy/İstanbul 

Sanık : FERHAT POLAT, Mehmet ve Halime oğlu, 10/03/1961 MALAZGİRT 

doğumlu, BİTLİS, TATVAN, Çanakdüzü Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

Çanakdüzü köyü mevkii N: 122 Tatvan/Bitlis adresinde oturur.  

  T.C. Kimlik No: 18457618662 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi 
Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 

Suç Tarihi : 07/07/2015 

Karar Tarihi : 03/05/2016 

Sanık Ferhat Polat hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma hitamında: 

HÜKÜM ÖZETİ: 

Sanık Ferhat Polat hakkında Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya 

Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Beraatine karar 

verilmiş olmakla, 

Gıyabi karar ve katılan Yapı Kredi Bankası vekilinin temyiz dilekçesi, tüm aramalara 

rağmen sanık FERHAT POLAT'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 29, 30 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanık veya vekilinin 7 gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 

tutulacak tutanak ile hükmü temyiz edebileceği veya temyiz istemine karşı diyeceklerini beyan 

edebilecekleri hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ 

edilip, kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere 

ilan olunur. 6575 
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Kahramanmaraş 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2016/152 
Bulundurma ruhsatlı tabancayı taşımak suçundan sanık GÖKHAN KÖMEÇ hakkında 

Mahkememizce verilen 29/03/2016 tarih ve 2016/152 Esas 2016/183 Karar sayılı ilamı ile sanığın 
6136 sayılı yasanın 13/1, 5237 sayılı TCK. nun 62, 52/2, 53/1 maddeleri gereğince neticeten 10 
Ay Hapis ve 500 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın 02/05/2016 
tarihinde bulunduğu Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden firar etmesi sebebi ile 
kararın hüküm fıkrasının Resmi Gazete’de ilanına karar verilmiştir. 

İlan olunur. 7142/1-1 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KARTON TABAK VE ÇATAL BIÇAK SETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 50.000 Adet Karton Tabak 

(Küçük), 50.000 Adet Karton Tabak (Büyük) ve 200.000 Adet Çatal Bıçak Seti, teklif alma 
yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 12.08.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 
 7157/1-1 

—— • —— 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı ihalesi 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale 
Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

İhale kayıt numarası : 2016/297576 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - 

Erciş / VAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde 

İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait 
± %20 toleranslı 27.000 ton malzemenin yaklaşık 
90 gün boyunca boşaltma istif, uzaklaştırma, 
karma ve taşınma işleminin yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi 
sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede 
gösterilmiştir. 

c) İşin süresi : 2016/2017 Pancar alım kampanyası dönemi  
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 Çarşamba günü - Saat;14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

kriterler: 
4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 
Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir. 
İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve 

periyodik bakımları yapılmış olacaktır. 
İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park 

listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların 
kendi malı olma şartı aranmayacaktır. 

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter 
tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile 
tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına 
bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 

İstenen araç park listesi: 
a) 1 Adet Lastik tekerlekli, ağzı bıçaklı yükleyici (200 HP gücünde) 
b) 1 Adet damperli kamyon (20-25 ton’luk) 
4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.3.1. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü işin konusuna uygun her türlü yükleme 

ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 7144/1-1 
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2500 ADET 4 ÇEKMECELİ KARTOTEKS DOLABI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü ihtiyacı 2500 adet 4 çekmeceli kartoteks dolabı, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7156/1-1 
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30.000 TAKIM NEVRESİM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı 

ihtiyacı 30.000 takım Nevresim Takımı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7132/1-1 
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2 ADET YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı 2 Adet Yük Dengeleme Cihazı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7133/1-1 
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK SATIŞI YAPILACAKTIR 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Eylül - Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 
dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve 
bağırsaklar ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 
16 Ağustos 2016 Salı günü saat 11.00’e kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 
temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 7114/1/1-1 

————— 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI SATIŞI YAPILACAKTIR 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 
Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 
dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatatlar 
ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 
16 Ağustos 2016 Salı günü saat 15:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 
temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 7114/2/1-1 

————— 
SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ (KELLE DERİLERİ DAHİL)  

SATIŞI YAPILACAKTIR 
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 
dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme 
büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 
16 Ağustos 2016 Salı günü saat 10.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 
temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 7115/1/1-1 
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BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL YAĞ  
SATIŞI YAPILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 
dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatat ve 
yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 
16 Ağustos 2016 Salı günü saat 14.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 
temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 7115/2/1-1 

—— • —— 
ULUSLARARASI İHALEYE DAVET 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
Kurutelek Kuyu Alanı Rehabilitasyonu 
EuropeAid/138289/ID/WKS/TR 
AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan “Çevre” çok 
yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Erzincan/Türkiye ‘de Kurutelek Kuyu 
Alanı Rehabilitasyon işlerini kapsayan bir yapım işi sözleşmesinin ihale edilmesini 
planlamaktadır. Teklif dosyası https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm 
?do=publi.welcome ve www.ipa.gov.tr adresinde mevcuttur. 

Tekliflerin sunulması için son tarih 10 Ekim 2016 saat 14:00’tür (Türkiye saati ile). 
Muhtemel ek bilgiler veya açıklamalar/sorular: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
ve/veya www.ipa.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 7136/1/1-1 

————— 
Standard advertisement for local publication  

of local open tender procedures 
Rehabilitation of Kurutelek Well Field 
EuropeAid/138289/ID/WKS/TR 
The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends 

to award a work contract for Rehabilitation of Kurutelek Well Field in Erzincan/Turkey with 
financial assistance from the Multi-annual operational programme "Environment" for Community 
assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development 
Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is published on the 
EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and  
http://www.ipa.gov.tr.  
The deadline for submission of tender is 14:00 hrs (Local Time- Turkey) on 10 October 

2016. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 
EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
and/or http://www.ipa.gov.tr. 7136/2/1-1 
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SONDAJ İŞÇİLİĞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 
16 Kişi ile Sondaj İşi İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/300908 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 - 0 312 736 1251 
c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kişi ile Sondaj İşi İşçilik Hizmet Alımı 
b) Yapılacağı yer : Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mah. ve 

Civarı 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü 
içinde işe başlanacak olup, işin süresi 01.09.2016- 
31.12.2016 tarihleri arası 4 Ay 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 15/08/2016 Pazartesi Günü saat: 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- (Elli) Türk Lirası karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7126/1-1 
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MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Emek Mahallesi, 11. Sokak (6137 ada 23 parsel 3 nolu 

mesken) Girne Apt. No: 5/3 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 24 Ağustos 2016 

Çarşamba günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Güvenevler Mahallesi, Kuzgun Sokak (2867 ada 3 parsel 6 

nolu mesken) Mutlu Apt. 1.kat No: 61/6 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 24 

Ağustos 2016 Çarşamba günü saat: 15.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

3 - Ankara İli, Keçiören İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Aşıkpaşa Caddesi, Bartın Sokak 

(4069 ada 22 parsel 6 nolu mesken) Çiçek Apt. No: 15/6 adresinde bulunan mesken nitelikli 

taşınmazın satışı 25 Ağustos 2016 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma 

usulüyle ihale edilecektir. 

4 - Ankara İli, Keçiören İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Aşıkpaşa Caddesi, Bartın Sokak 

(4069 ada 22 parsel 7 nolu mesken) Çiçek Apt. No: 15/7 adresinde bulunan mesken nitelikli 

taşınmazın satışı 25 Ağustos 2016 Perşembe günü saat: 15.30’da kapalı teklif açık arttırma 

usulüyle ihale edilecektir. 

5 - İhalelerin tamamı, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığında (Atatürk Bulvarı No: 33 

Opera/ANKARA) yapılacaktır. 

6 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün 

ve saatlerine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne 

teslim edeceklerdir. 

7 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 

Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, THK Keçiören Şube 

Başkanlığından (Pınarbaşı Mah. Aşıkpaşa Cad. Bartın Sok. No: 15/2 Keçiören/ANKARA) veya 

THK Çankaya Şube Başkanlığından (Cinnah Cad. No: 35/9 Çankaya/ANKARA) temin 

edebilirler. 

8 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00.- TL’dir. 

9 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

  THK Keçiören Şube Başkanlığı  (0 312) 356 79 41 

  THK Çankaya Şube Başkanlığı  (0 312) 213 22 22 

 7134/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALİAĞA-TEPEKÖY HATTI ELEKTRİFİKASYON 
SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MUHTELİF KATENER 

MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/279152 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 
35220 Alsancak/ İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
Şartnamenin Görülebileceği  
internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 
 

KALEM BİRİM İŞİN ADI İŞİN TANIMI MİKTAR 

1.0  FİDER İLETKENİ / 
BY PASS BESLEME   

1.1 METRE 

İZOLESİZ FİDER 
İLETKENİ / BY 
PASS BESLEME 

FİDERLERİ 

LA 280 ALÜMİNYUM/ÇELİK 
İLETKEN, TEKNİK 

ŞARTNAMEDE TARİFE 
UYGUN 

8.000 

1.2 METRE İZOLE FİDER 

1*240 / 25 CU İletkenli, 52 kV 
izolasyon gerilimli, teknik 

şartnamesine uygun XLPE kablo 
temini 

400 

1.3 ADET İZOLE FİDER 
BAŞLIĞI 

İzole fiderle aynı özelliklere 
sahip, şartnameye uygun kablo 

başlığı temini, 
20 

2.0 ADET PHASE BREAK 
(NÖTR IS) 

Nötr IS takımı (2 adet IS’den 
oluşur.) Şartnameye uygun, 

montaj için şartnameyle sınırlı 
kalmayan diğer tüm parça ve 

malzemelerde dahil. 

3 

 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 16.08.2016 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 250,00.-TL bedelle 
temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7024/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 
tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
 

SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 
BEDELİ (TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

1 

Burdur ili, Tefenni ilçesi, Yokuş 
Mahallesi, 151 ada, 8 no.lu 
parseldeki 7.932,00 m2 
yüzölçümlü Gelişme Konut 
Alanı, Park ve Yol Alanı imarlı 
taşınmaz 

10.000.- 200.- 07.09.2016 

2 

İzmir ili, Bergama ilçesi, Turabey 
Mahallesi, 191 ada, 39 no.lu 
parseldeki 2.904,80 m2 
yüzölçümlü Belediye Hizmet 
Alanı imarlı taşınmaz üzerindeki 
muhdesatı ile birlikte 

65.000.- 300.- 07.09.2016 

3 

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Birgi 
köyü, 2796 no.lu parseldeki 
3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 
üzerindeki muhdesatı ile birlikte 

4.000.- 150.- 07.09.2016 

4 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice 
Mahallesi, 172 ada, 2 no.lu 
parseldeki 632,00 m² yüzölçümlü 
taşınmaz üzerindeki; 
- 27/632 arsa paylı, zemin kat 10, 
11 ve 13 ile 
- 30/632 arsa paylı, zemin kat 12 
bağımsız bölüm no.lu 
dükkanların bir bütün halinde 

5.000.- 150.- 07.09.2016 

5 

Niğde ili, Merkez ilçesi, 
Yeşilburç köyü, 155 ada, 1 no.lu 
parseldeki 7.162,55 m² 
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı 
taşınmaz 

15.000.- 200.- 07.09.2016 

6 

Niğde ili, Merkez ilçesi, 
Yeşilburç köyü, 156 ada, 1 no.lu 
parseldeki 10.735,07 m² 
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı 
taşınmaz 

25.000.- 250.- 07.09.2016 

7 

Niğde ili, Merkez ilçesi, 
Yeşilburç köyü, 221 ada, 1 no.lu 
parseldeki 17.409,65 m² 
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı 
taşınmaz 

40.000.- 300.- 07.09.2016 
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SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 
BEDELİ (TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

8 

Niğde ili, Merkez ilçesi, 
Yeşilburç köyü, 225 ada, 1 no.lu 
parseldeki 10.325,45 m² 
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı 
taşınmaz 

25.000.- 250.- 07.09.2016 

9 

Sivas ili, Merkez ilçesi, Kılavuz 
Mahallesi, 192 ada, 208 no.lu 
parseldeki 13.524,99 m² 
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı 
taşınmaz 

300.000.- 500.- 07.09.2016 

10 

Van ili, Edremit ilçesi, Eminpaşa 
Mahallesi, 97 ada, 4 no.lu 
parseldeki 4.785,00 m² 
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı 
taşınmaz 

50.000.- 300.- 07.09.2016 

11 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 
Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 2 
no.lu parseldeki 23.245,96 m2 
yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı 
imarlı taşınmaz 

750.000.- 1.000.- 20.09.2016 

12 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 
Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 3 
no.lu parseldeki 32.158,97 m2 
yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı 
imarlı taşınmaz 

1.000.000.- 1.000.- 20.09.2016 

13 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 
Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 4 
no.lu parseldeki 15.723,37 m2 
yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı 
imarlı taşınmaz 

450.000.- 750.- 20.09.2016 

14 

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler 
Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu 
parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa 
paylı, zemin kat 8 bağımsız 
bölüm no.lu dükkan ve eklentisi 
depo bir bütün halinde 

1.000.- 50.- 20.09.2016 

15 

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler 
Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu 
parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa 
paylı, 1. kat 16 bağımsız bölüm 
no.lu dükkan ve eklentisi depo bir 
bütün halinde 

1.500.- 100.- 20.09.2016 
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SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 
BEDELİ (TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

16 

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler 
Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu 
parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa 
paylı, 1. kat 17 bağımsız bölüm 
no.lu dükkan ve eklentisi depo bir 
bütün halinde 

1.500.- 100.- 20.09.2016 

17 

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, 
Aktepe Mahallesi, 102 ada, 1 
no.lu parseldeki 557,00 m² 
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı 
taşınmaz 

8.000.- 200.- 20.09.2016 

18 

Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, 
Aksalur Mahallesi, 160 ada, 13 
no.lu parseldeki 230,09 m² 
yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 
1/6 arsa paylı, zemin kat 3 ve 4 
bağımsız bölüm no.lu dükkanlar 
bir bütün halinde 

1.000.- 50.- 20.09.2016 

19 

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, 
Hürriyet Mahallesi, 2312 ada, 
107 no.lu parseldeki 85,00 m² 
yüzölçümlü taşınmaz 

2.000.- 150.- 20.09.2016 

 
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 
suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 
3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim 
edilmesi zorunludur. 

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 
Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 
0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve 
“İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde 
ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim 
gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen 
adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

tta GAYRİMENKUL A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 
(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86 
www.ttagayrimenkul.gov.tr 

 7158/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Yozgat Şeker Fabrikası Kantarlarından Karayolu Pancar 

Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/295265 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Sivas Karayolu 5. 

Km.   SORGUN/YOZGAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2016/2017 Kampanya Döneminde 112.000 Ton 

pancarın Yozgat Şeker Fabrikasına, 54.000 Ton pancarın 
Turhal Şeker Fabrikasına olmak üzere Toplam 166.000 
Ton pancarın Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti İşidir. 

 

Kantar Adı 
Taşınacağı 

Fabrika 
Pancar 

Miktarı (Ton) 

AKDAĞMADENİ Yozgat 9.000 

KİRSİNKAVAĞI Yozgat 8.000 

HASBEK Yozgat 7.000 

KADILI Yozgat 25.000 

SARIKAYA Yozgat 8.000 

SARIKENT Yozgat 35.000 

ŞEFAATLİ Yozgat 20.000 

 
Toplam 112.000 

ÇEKEREK Turhal 4.000 

KÜMBET Turhal 13.000 

KADIŞEHRİ Turhal 17.000 

KESİKKÖPRÜ Turhal 20.000 

 
Toplam 54.000 

 
Genel Toplam 166.000 

 
b) Yapılacağı yer : Nakliye hizmeti: Akdağmadeni, Kirsinkavağı, Hasbek, 

Kadılı, Sarıkaya, Sarıkent ve Şefaatli kantarlarından 
Yozgat Şeker Fabrikasına, 

  Çekerek, Kümbet, Kadışehri, Kesikköprü kantarlarından 
Turhal Şeker Fabrikasına yapılacaktır. 

c) İşin süresi : 2016/2017 Kampanya Süresince 
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu - Sorgun / Yozgat 
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 Çarşamba günü, saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

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

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

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 
Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

4.1.7- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 
belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.) 

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

4.2.1- İş deneyim belgesi: 
1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, 
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 
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b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 
verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2- Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 
günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 
miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek 

ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00 - (YüzTürkLirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
(Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.) 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 
ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7148/1-1 
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KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İnegöl Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz Başkanlığınca Mülkiyeti İdaremize ait Cuma Mahallesi 31 ada 60 nolu 

parselde yapılmak istenen kat karşılığı yapım işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a) 
Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.  

1 - İdarenin; 
A) Adresi : İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sinanbey 

Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi, No: 1  İNEGÖL - 
BURSA 

B) Telefon ve Faks No : 0 224 715 10 10 - 0 224 713 75 26 
C) E-Posta Adresi : gelir@inegol.bel.tr 
2 - İhale Konusu; 
A) Niteliği, Yeri ve Miktarı : Anahtar teslim Kat karşılığı inşaat yapımı işi, Zeminkat 

ve asmakatın (2 adet işyeri) kat mülkiyetinin 
Yükleniciye (Müteahhit) verilmesi, Otoparkın idareye 
bırakılması ve üzerine ihalede teklif edilen bedelin 
aşağıdaki metrajlar çerçevesinde İdareye (İnegöl 
Belediyesi) ödenmesinden ibarettir. 

 
İNŞAAT ALANI VE KAT İRTİFAKI HESABI 

Katlar 

Kat Mülkiyet Dağılımı 
MUHAMMEN 

BEDEL 

Bölümler Yüklenici Belediye Arsa Payı  

Zemin Kat (374 m²) 
Asma Kat (332 m²) 

İşyeri-1 706.00 m² 
 

706 / 5426 
 

Zemin Kat (374 m²) 
Asma Kat (197 m²) 

İşyeri-2 571.00 m² 
 

571 / 5426 
 

Zemin Kat, Asma 
Kat, Normal 1-2-
3.Kat, Teras Kat 
Ticari Otopark 
Alanları Toplamı 

İşyeri-3 
 

4149.00 m² 3280 / 5426 
Değerlendirme 

Dışındadır. 

Toplam 
 

1277.00 m² 4149.00 m² 5426.00 m² 3,394,436.31 TL 

 
B) Yapılacağı Yer : Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa 

Caddesi No: …, Tapunun Cuma Mahallesi 11 
pafta, 31 ada, 60 nolu parseli olup Alanı: 
1.009,84 m² dir. 

C) İşin Süresi : Sözleşmeye müteakip 365 takvim günüdür.  
D) Şartnamelerin Nerden Alınacağı ; İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler 

ihale şartnamesi 5.000,00 TL karşılığında İnegöl 
Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Md.’lüğü 
Kira serisinden temin edebilirler. 
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3 - İhalenin: 
A) Yapılacağı Yer : Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8, İnegöl 

Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası Meclis 
Salonu. 

B) Tarih ve Saati : 16.08.2016 Salı günü, saat 10.00’da. 
C) 2886 sayılı kanunun 35.a) Maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ihale edilecektir. 
D) Muhammen Bedel: 3,394,436.31 TL olup geçici teminat miktarı 101,834.00 TL dir. 
E) Hangi Tarih ve saate kadar nereye verilebileceği; Teklifler 16.08.2016 tarih 09:45 e 

kadar İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Md.’lüğü Kira servisine verilebileceği gibi 
iadeli taahhütlü posta ile de ihale tarih ve saatinden önce idareye ulaştırılabilir. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:  
a. İsteklilerin tebligat için “Kanuni ikametgâh” adres beyanı ayrıca irtibat için telefon, 

faks ve elektronik posta adresi. 
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası sicili kayıt belgesi. 
b.1 Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b.2 Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve 

Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından 2016 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c.3 Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 
birinin b1,b2 deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5 - Gerçek kişi olması halinde, kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması 
durumunda tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri, Ortak Girişim olması durumunda ise, 
Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri. 

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri. 
7 - Bu şartnamede belirtilen (%3) 101,834.00 TL tutarında geçici teminat verilmesi. 
8 - İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile 
yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

9 - İsteklilerin Ortak Girişim olarak başvurmaları halinde Ortak Girişim ortak sayısı üçten 
fazla olamayacaktır. 

10 - İsteklilerin Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı tekliflerini vermesi. 
11 - İstekliler en az 5.000.000,00 TL (BeşMilyon Türk Lirası) tutarında Bankalar 

nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir 
banka Referans mektubu vereceklerdir. Bu mektuplar ilk ilan tarihinden sonra ve bu ihale ile ilgili 
düzenlenmiş olacaktır.  

12 - İhale dokümanı İnegöl Belediyesi Emlak ve İstimlak Md. Kira Servisinde ücretsiz 
görülebileceği gibi Teklif Vereceklerin satın alması zorunlu olup, doküman bedeli 5.000,00 TL 
den alındığını gösterir belgenin verilmesi. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 7152/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
VAKFIN ADI: Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) 
30/07/2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7012/1-1 sıra numaralı 

kuruluş ilanındaki kuruculardan “Hayrettin Bilekcan”ın soyismi “Dilekcan” olarak düzeltilmiş ve 
kurucular arasına “Nuri Uslu” eklenmiştir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 7124/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Gülay Eğitim Vakfı. 
VAKFEDENLER: Dündar Gültekin GÜLAY, Özten Behçet GÜLAY. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/07/2016 tarihinde kesinleşen 13/05/2016 
tarihinde tavzih edilen 17/12/2015 tarihli ve E:2015/255, K:2015/459 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatma düşünce ve gayreti ile 
donanımlı Atatürk Milliyetçiliğine, ilke ve inkılaplarına, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerine 
candan bağlı gençler yetiştirilmesine katkıda bulunup ülkeye armağan etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000,00 TL Nakit ile kurucuların her ikisinin vefatından 
sonra vakfa intikal edecek olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya, 77 pafta, 1030 ada, 60 parsel 
sayılı gayrimenkulün 4 ve 9 numaralı bağımsız bölümleri. 

YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 7125/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır İlinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/2129, 

ARİ/TPO/2681 ve İR/TPO/5187, İR/TPO/5086 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatları 
kapsamında Sarıcak-Katin Üretim Sahaları arasında yapılması planlanan enerji nakil hattı için 
gerekli olan ancak rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı Asliye Hukuk 
Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Küçükakören 
Köyünde, 134, 137, 138, 151, 154, 155, 177, 178, 182, 199, 200, 281, 282, 283, 284, 302, 303, 
304, 305, 306, 315, 316, 392, 402, 498, 499, 561, 562 no.lu, Kavaklıbağ Köyünde, 111, 114, 231, 
232, 233 no.lu, Alçık Köyünde, 105,  153, 157, 158, 179 no.lu parsellerle ilgili olmak üzere 
toplam 111.804.95 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi 
gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.06.2016 tarihli dilekçe ile müracaat ettiği Türk 
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan 
olunur. 7128/1-1 

—— • —— 
TSE Aydın Temsilciliğinden: 

TEMMUZ 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, 
SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR  

 
BELGE 

KONUSU BELGE NO FESİH TARİHİ FESİH GEREKÇESİ 
MERVE GAZİAYGÜNEŞ-

GAZİM MEDİKAL 
TS 12426 

TS 162 09-HYB-669 18.07.2016 FİRMA İSTEĞİ 

 7120/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/1592 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İLLER BANKASI ANONİM 
ŞİRKETİ YATIRIM 
KOORDİNASYON DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/YENİMAHALLE 

Adresi 

İller Bankası A.Ş. Çamlıca Mah. 
Anadolu Bulvarı Ek Tesisleri 
Macunköy Lojmanları A1 Blok  
Yenimahalle /ANKARA 

Tel-Faks 312 508 77 02- 312 508 77 99 

Posta Kodu 06200 E-Mail yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
TİRYAKİ HARİTA İNŞ. MÜH. 
PLAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.        

% 65 Ortağı 31384934926 
TC Nolu Feza TİRYAKİ 

Adresi 

TOPÇUOĞLU MAH. 
CUMHURİYET CAD. YAVUZ 
TONBUL İŞ MERKEZİ NO:10/5 
KASTAMONU 

TOPÇUOĞLU MAH. 
CUMHURİYET CAD. YAVUZ 
TONBUL İŞ MERKEZİ NO:10/5 
KASTAMONU 

T.C. Kimlik No. - 31384934926 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

8450044757  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

KASTAMONU TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2892  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

1 (Bir) yıl 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7140/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) - 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İLLER BANKASI ANONİM 
ŞİRKETİ YATIRIM 
KOORDİNASYON DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/YENİMAHALLE 

Adresi 

İller Bankası A.Ş. Çamlıca Mah. 
Anadolu Bulvarı Ek Tesisleri 
Macunköy Lojmanları A1 Blok  
Yenimahalle /ANKARA 

Tel-Faks 312 508 77 02- 312 508 77 99 

Posta Kodu 06200 E-Mail yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HİDROLİNK MÜH. MÜŞ. LTD. 
ŞTİ.        

 

Adresi 
ATAÇ 2 SOKAK 52/8 
KIZILAY/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. -  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4620079478  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 141833  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

1 (Bir) yıl 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7141/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 7130/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

İl/İlçe Altınordu / ORDU 

Adresi 
Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük 
Binası 

Tel-Faks 0 452 234 50 10 / 0 452 234 93 02 

Posta Kodu 52200 E-Mail imid@odu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet Cemal SARI - ANT YAPI  

Adresi 
Yeni Mah. Ş. Aydın Güler Cad. No:18/A 
Altınordu/ORDU 

 

T.C. Kimlik No. 36080082568  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

6978  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (3) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7143/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 

 
NOT: 28/06/2016 tarihli ve 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 7159/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/205873 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Eskişehir Şeker Fabrikası İl/İlçe Eskişehir/Tepebaşı 

Adresi Sivrihisar Cad.No:195 Tel-Faks 0 222 230 27 39-230 27 38 

Posta Kodu 26120 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Cömert Tahmil Tahliye Ticaret-

Mikail CÖMERT 
 

Adresi 
B. Kırım Mah. Kızılay Cad. Aka 

İşhanı Kat 2 No:48 Ceyhan/Adana 
 

T.C. Kimlik No. 42322413786  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ceyhan Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7154/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.06/758 
Toplantı Tarihi ve No : 20.11.2015-246 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.11.2015-5912 İZMİR 
Manisa İli, Kula İlçesi, Çiftçiibrahim Mahallesinde tapulama harici alanda bulunan 

köprünün kültür varlığı niteliği taşıması nedeniyle tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilen 
İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.06.2015 tarih, 5378 sayılı 
kararı, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 1131 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Manisa İli, Kula İlçesi, Çiftçiibrahim Mahallesinde tapulama harici alanda yer alan 
köprünün korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin yapılmasına; yapı grubunun 1. grup 
olarak belirlenmesine; köprünün korunma alanının karar eki haritada gösterildiği üzere tüm 
kenarlardan 10’ar metre olarak belirlenmesine; tehlikeli durumdaki köprü ve çevresinde güvenlik 
önlemlerinin alınmasına; rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza 
iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.06/787 

Toplantı Tarihi ve No : 12.02.2016-261 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 12.02.2016-6255 İZMİR 

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde kentsel sit alanı dışından etkileme geçiş 

alanında yer alan tapunun 99 ada 26 ve 27 parsel numaralı taşınmazda KAİP kapsamında kitle 

önerilmemiş olduğundan imar durumu verilemediği, parselde yeni yapılaşmada ne şekil kitle 

önerileceği hususunun kurulca değerlendirilmesinin talep edildiği, Kula Belediye Başkanlığının 

07.12.2015 tarihli ve 309 sayılı yazısı ve ekleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

11.02.2016 tarihli ve 172 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde tapunun 99 ada 26 ve 27 parselde kayıtlı 

taşınmazların imar durumu talebinin üzerinde yer alan konut yapısının taşınmaz kültür varlığı 

niteliği taşıması sebebiyle uygun olmadığına, 2863 sayılı kanunun 6. Maddesi kapsamında tescil 

çalışmalarının Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca başlatılmasına taşınmazlarda Kurulumuzdan izin 

alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi. 

 7099/1-1 

————— 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.17/416 

Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2016 -264 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.02.2016-6311 İZMİR 

Manisa ili Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesinde bulunan alanın tescil edilmesi 

talebine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

11.08.2015 tarihli ve 2475 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. 

Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.02.2016 

tarihli ve 225 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/1000 

ölçekli paftada işaretlenen şekli ile 1. (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli 

tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.06/778 
Toplantı Tarihi ve No : 12.02.2016-261 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.02.2016-6254 İZMİR 
Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde tapunun 100 ada 9 parselinde şahıs 

mülkiyetinde, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taşıyan 
taşınmaza ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.11.2015 tarihli ve 3436 sayılı kurum görüşü yazısı, 
iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.02.2016 tarihli ve 173 sayı 
ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde tapunun 100 ada 9 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. 
(ikinci) grup olarak belirlenmesine, tescil fişinin onaylanmasına, tescilli taşınmazda ve Yüksek 
Kurulun 05/11/1999 tarihli ve 664 sayılı ilke kararına göre korunma alanında kalan taşınmazlarda 
Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi. 
 7101/1-1 

————— 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 16.10.128 
Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2016/261 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.05.2016/5860 BURSA 
Bursa İli, Yenişehir İlçesi, mevcut sit alanları dışında, Burcun Mahallesi’nde, özel 

mülkiyetteki, 1 pafta, 1778-1779 parsellerde yer alan yapının “korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı” olarak tescil edilmesi talebini içeren 04.02.2016 tarihli şahıs dilekçesi, Yenişehir 
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.02.2016 tarih ve 893 sayılı yazısı ile 
Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2016 tarih ve 3058 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgi 
dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, mevcut sit alanları dışında, Burcun Mahallesi’nde, özel 
mülkiyetteki, 1 pafta, 1778-1779 parsellerde yer alan yapının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ile 
ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7.maddesi gereğince 
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 
K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, 
kararımız eki haritada koordinatları verilen korunma alanı sınırlarının uygun olduğuna, anılan 
yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tescil ve korunma alanı sınırları ilanının ilgili 
kurumlarca gerçekleştirilmesi ve tapunun beyanlar hanesine gerekli tescil ve koruma grubu 
şerhlerinin konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, söz konusu 
yapının korunmasına ve onarımına yönelik hazırlanacak rölöve ile restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; Burcun Mahallesi genelinde 
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” açısından tespit çalışması yapılarak sonuçlarının 
Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9058 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile

Çalıştırılacak Personel Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar

ATAMA KARARI
–– Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa ÜNAL’ın Atanması

Hakkında Karar (No: 2016/73)

YÖNETMELİKLER
— Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kastamonu Üniversitesi Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/35)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/29)
— Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Tebliğ

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


