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YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ee) ve (ccc) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir ve aynı fıkraya aşağıdaki  bent eklenmiştir.

“ee) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende
alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik
tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel
teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize
edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev
ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve
TEİAŞ tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası
gibi elektrik piyasalarını,”

“ccc) Türev piyasalar: İleri bir tarihte nakit uzlaşması yapılmak üzere elektrik enerjisi-
nin ve/veya kapasitesinin, bugünden alım satımının yapıldığı piyasaları,”

“sss) Yerli maden: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin
ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen ve yurt
içinde çıkarılan madenleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi ile al-
tıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle  veya  yerli madenlere dayalı başvu-
rular hariç olmak üzere, önlisans başvurularında 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli
olan kararın sunulması zorunludur.”

“(6) Önlisans başvuruları kapsamında; yerli madenler, jeotermal,  rüzgâr, güneş enerjisi
ve hidrolik kaynaklar gibi yerli doğal kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi
kurulması talep edildiği takdirde;

a)  Yerli madenler ve jeotermale dayalı önlisans başvurularında, enerji kaynağının kul-
lanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edile-
ceğinin yetkili gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğuna ilişkin belgenin,

b) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı kaynaklar açısından; üretim tesisinin kurulacağı
sahanın başvuruda bulunacak tüzel kişinin mülkiyetine konu olması halinde, sahanın mülkiyet
hakkına sahip olunduğuna ilişkin belgenin,

c) Hidrolik kaynaklar için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su
Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına ilişkin belgenin,

sunulması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) bent-

leri, (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye  aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

23 Ağustos 2019 – Sayı : 30867                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



“a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde ol-
maması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi, hidro-
elektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, yerli
madenler ile ithal kömüre dayalı termik santral projelerinin kül sahaları için kamulaştırma ka-
rarlarının ve/veya orman ön izinlerinin alınması, nükleer santrallerde üretim tesisinin kurulacağı
sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin yapılması.

b) Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin nazım ve uygulama imar planı onayları-
nın kesinleşmesi.”

“e) Rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya yerli madenlere dayalı başvurular
için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması.”

“1) Yerli madenlere dayalı üretim tesisleri ile jeotermal kaynağa dayalı üretim tesisleri
için kaynak kullanım hakkına ilişkin anlaşmanın,”

“ı) Rüzgâr enerjisine dayalı başvurulara ilişkin 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yö-
netmeliğine ve askeri atış alanları ile tatbikat bölgelerine ilişkin olumlu görüşlerin alınması.”

“a) Rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya yerli madenlere dayalı üretim
tesisleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alın-
ması amacıyla doksan gün içerisinde,”

“(4) İlgili diğer mevzuattaki yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkranın (f)
bendi kapsamındaki yükümlülük, hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
sekizinci, dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Önlisansın tadil edilmesine karar verilmesi halinde bu kapsamdaki yükümlülükler
süre tayin edilerek ilgili tüzel kişiye bildirilir. Bu yükümlülükler, mücbir sebep halleri hariç
olmak üzere süresi içinde yerine getirilmez ise tadil  başvurusu reddedilmiş sayılır.

(5) Önlisansa konu üretim tesisinin mekanik kapasitesinin veya elektriksel kurulu gü-
cünün değiştirilmesi suretiyle önlisans tadil başvurusunda bulunulması halinde, üretim tesisinin
iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin
ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Söz konusu başvurunun Kurul veya ilgili ana hizmet birimi ta-
rafından uygun bulunması halinde, yeni kapasiteye veya elektriksel kurulu güce göre;

a) Şirket asgari sermayesinin ve teminat tutarının, ilgili Kurul kararına göre belirlenen
miktara uyumlu hale getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili Kurul kararında veya ana hiz-
met birimi işleminde belirlenen süre içerisinde,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın
alınması için  ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Kurul kararının veya ana
hizmet birimi işleminin tebliğ  tarihinden itibaren bir ay içerisinde,

Kuruma sunulması kaydıyla önlisans tadili yapılır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı önlisanslar için elektriksel kurulu güç artışı yapılamaz.

(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı önlisanslar kapsamında;
a) Önlisansta belirlenen sahanın dışına çıkılmaması,
b) Önlisansa dercedilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi,
c) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı önlisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulunması, hidroelektrik kaynaklara dayalı
önlisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi,
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kaydıyla mekanik kapasite tadili uygun bulunabilir. Mekanik kapasite tadiline ilişkin

uygun bulma Kurul kararının veya ana hizmet birimi işleminin tebliğ tarihinden itibaren ilgili

işlemde belirlenen süre içerisinde, beşinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca belirlenen ilgili

yükümlülüklerin tamamlanması ve/veya rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik

Etkileşim İzni belgesinin alınması amacıyla ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belge-

nin Kuruma sunulması kaydıyla mekanik kapasite tadili yapılır. Mekanik kapasite artışları,

elektriksel kurulu güç artışı olarak değerlendirilmez.

(7) Önlisansa konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu durumun müc-

bir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti duru-

munda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı

noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve hidroelektrik kaynaklara dayalı tesisler

için DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı

tesisler için Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün teknik değerlendirmesinin uygun olması halinde,

söz konusu önlisansta gerekli tadiller yapılabilir.

(8) Önlisansa kayıtlı ünite koordinat ve/veya santral sahası koordinat bilgilerinin tadil

edilmesinin uygun bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında

alınması gerekli karar ile rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri hakkında Teknik Etkileşim

İzninin alınması için ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin, Kurul kararının veya

ilgili ana hizmet birimi işleminin tebliğ  tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma sunulması

kaydıyla önlisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir.

(9) İlgili ana hizmet birimi;

a) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliğine,

b) (d) bendinde belirtilen hüküm saklı kalmak koşuluyla, önlisansın özel hükümlerinde

yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite

koordinatları, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve üretim tesisi

adına,

c) Önlisansın özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliğine,

ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bil-

giler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen istisnalar kapsamında gerçek-

leştirilen değişikliklere,

d) 10 MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiş-

tirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere,

ilişkin tadil taleplerini sonuçlandırır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (b) bendi

kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda su-

nulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yö-

nünde Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Rüzgar

enerjisine dayalı önlisanslarda (b) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili,  Enerji

İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. (d) bendi kapsamında

belirlenen orana kadar yapılacak tadiller için bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat yükümlü-

lüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine üçüncü

kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul ta-

rafından sonuçlandırılır.”
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“(11) YEKA için verilen önlisanslara kayıtlı,
a) Ünite koordinatları, ünite sayısı ve ünite gücüne,
b) Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarına,
c) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliklerine,
ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bil-

giler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen istisnalar kapsamında gerçek-
leştirilen değişikliklere,

ilişkin tadil talepleri Kurul Kararı ile sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisans-
larda (a) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin
başvuruda sunulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etki-
lenmediği yönünde Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandı-
rılır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (a) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü
tadili, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Bu mad-
denin beşinci, yedinci fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının bu fıkrada ayrıca düzenlenen hükümleri
YEKA için verilen önlisanslar için uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve do-

kuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisansa konu üretim tesisinin mekanik kapasitesinin veya elektriksel kurulu gü-

cünün değiştirilmesi suretiyle lisans tadili başvurusunda bulunulması halinde, üretim tesisinin

iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin

ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Söz konusu başvurunun Kurul veya ilgili ana hizmet birimi ta-

rafından uygun bulunması halinde, uygun bulma kararının ilgili tüzel kişiye tebliğ tarihinden

itibaren;

a) Şirket asgari sermayesinin, yeni kurulu güce göre, Kurum tarafından öngörülen ser-

maye tutarına uyumlu hale getirildiğine ilişkin bilgi veya belgelerin,

b) Revize edilmiş ilgili kaynak kullanım hakkı anlaşmasına veya söz konusu anlaşmanın

revize edilmesine gerek olmadığına ilişkin bilgi veya belgelerin,

c) Teminat tutarının, yeni kurulu güce göre, ilgili Kurul kararında öngörülen tutara

uyumlu hale getirildiğine ilişkin bilgi veya belgelerin,

ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın 

doksan gün veya ilgili kararda ya da ana hizmet birimi işleminde belirlenen süre içeri-

sinde Kuruma sunulması zorunludur. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin belirlenen süre içe-

risinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında

Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olum-

lu Kararı, mücbir sebepler dışında, bir yıl içerisinde Kuruma sunulabilir. Bu fıkra kapsamında

tayin edilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, lisans tadili ilgili

ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu yükümlülüklerin süresi içerisinde ye-

rine getirilmemesi halinde, tadil başvurusu reddedilmiş sayılır.

(5) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansları kapsamındaki tesisler için

kurulu güç artışı veya azalışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlar;

a) TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşü-

nün olumlu olması,
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b) Lisansa dercedilen üretim tesisi sahasının dışına çıkılmaması,

c)  Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için DSİ’den uygun görüş alınması, rüzgâr

veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ya-

pılan teknik değerlendirmenin uygun olması,

kaydıyla uygun bulunabilir.  Uygun bulma Kurul kararının veya ana hizmet birimi iş-

leminin tebliğ tarihinden itibaren ilgili işlemde belirlenen süre içerisinde dördüncü fıkranın

(a), (b), (c) veya (ç) bentleri kapsamında belirlenen ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi

ile rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için  Teknik Etkileşim İzni belgesinin uygun bulma

Kurul kararının veya ana hizmet birimi işleminin tebliğ tarihinden itibaren yüzseksen gün içe-

risinde Kuruma sunulması kaydıyla lisans tadili gerçekleştirilir. Söz konusu yükümlülüklerin

süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, tadil başvurusu reddedilmiş sayılır.

(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansları kapsamında,

a) Lisansta belirlenen sahanın dışına çıkılmaması, 

b) İşletme anında sisteme verilen gücün lisansta belirtilen kurulu gücü aşmaması,

c) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı lisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ta-

rafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulunması,  hidroelektrik kaynaklara dayalı

lisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi, kaydıyla uygun bulunabilir. Uygun bulma

Kurul kararının veya ana hizmet birimi işleminin tebliğ tarihinden itibaren ilgili işlemde belir-

lenen süre içerisinde dördüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında belirlenen ilgili

yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Et-

kileşim İzni belgesinin uygun bulma Kurul kararının veya ana hizmet birimi işleminin tebliğ

tarihinden itibaren yüzseksen gün içerisinde Kuruma sunulması kaydıyla mekanik kapasite ta-

dili yapılabilir. Söz konusu yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde,

tadil başvurusu reddedilmiş sayılır.  Bu fıkra kapsamındaki mekanik kapasite artışları, elektriksel

kurulu güç artışı olarak değerlendirilmez.”

“(9) Üretim lisansına konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu duru-

mun mücbir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti

durumunda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı

noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve hidrolik kaynaklara dayalı tesisler için

DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı te-

sisler için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü  tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun

bulunması hallerinde, söz konusu lisansta gerekli tadiller yapılabilir. ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Üretim tesisinin tamamının geçici kabulünün yapıldığı tarihe kadar, gerçekleştirilen

faaliyetler hakkında her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde Kuruma, usulüne uygun olarak

ilerleme raporu sunmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Gün öncesi, gün içi ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren organize toptan elektrik

piyasalarının işletim ve mali uzlaştırma faaliyetini yürütmek,”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, beşinci fıkra-

sının (a) bendi ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri

için, üretim tesisinin ilk geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren ilk sekiz yıl süresince yıllık

lisans bedeli alınmaz.”

“a) Üretim lisansları açısından, üretim tesisinin ilk geçici kabulünün yapıldığı tarih ile

o yıl 31 Aralık tarihine kadar üretilen elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanır. Takip eden

yıllar için ise yıllık lisans bedeli, bir önceki yılda üretilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden

hesaplanır.”

“(10)  Değerlendirmeye alınmış olan önlisans ve lisans başvuruları ile anılan önlisans

ve lisansların tadil başvurularının reddedilmesi veya söz konusu başvurulardan vazgeçilmesi

halinde, Kuruma ödenmiş olan önlisans veya lisans alma bedelleri ile tadil bedelleri iade edil-

mez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil

eden payların, halka açık şirketlerde ise yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların,

doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda be-

lirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kont-

rolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler ile tarifesi

düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel

kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi, her defasında onaya tabidir. Piyasa işletim lisansı sa-

hibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden ba-

ğımsız olarak, ayrıca, her türlü doğrudan pay değişiklikleri onaya tabidir. Ancak rüçhan hak-

kının kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ve kontrol yapısını değiştirmeyen doğrudan veya

dolaylı pay değişiklikleri, onaya tabi değildir. Onay, tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten

lisans sahibi tüzel kişiler için Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet birimi tarafından verilir.

Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen

onay geçersiz olur. Pay devrinin tamamlanma tarihinden itibaren üç ay içerisinde lisans tadil

talebinde bulunulması zorunludur. Bu fıkra hükmü halka açık olan payları ile sınırlı olmak üze-

re, halka açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu or-

tağının halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine uygulanmaz.

Sekizinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında onay alınmasını gerektir-

meyen diğer değişikliklerin Kuruma bildirilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde,

değişiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“28/2/2019 öncesi uygun bulunmuş kapasite artışları

GEÇİCİ MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci ve 24 üncü maddeleri kapsamın-

daki kurulu güç artış taleplerinden 28/2/2019 tarihinden önce Kurum tarafından uygun bulu-

nanlar için söz konusu uygun bulma kararında belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde ye-

rine getirilmesi halinde önlisans veya lisans tadil işlemleri gerçekleştirilir.”
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MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK 
ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr
veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına
İlişkin Yarışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(7) Yarışmada; 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanunun mülga hükümleri uyarınca veya 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
uyarınca ödenmesi taahhüt edilen Katkı Payı veya Katılım Bedeli, üretim tesislerinin kapasite
artışları için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/1/2014 28896
2- 26/12/2014 29217
3- 4/2/2015 29257
4- 23/12/2015 29571
5- 22/10/2016 29865
6- 24/2/2017 29989
7- 9/6/2017 30091
8- 15/12/2017 30271
9- 9/7/2018 30473
10- 16/8/2018 30511
11- 30/12/2018 30641
12- 16/2/2019 30688
13- 9/7/2019 30826

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2017 30065
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE 

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5, 6, 6/A, 6/B,
6/C ve 11 inci maddeleri ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (t) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) LÜY: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğini,”
“t)  YEK toplam bedeli (YEKTOB): YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olan tüzel

kişilere ait lisanslı üretim tesislerinin her birinde üretilerek 12 nci maddenin birinci fıkrası kap-
samında iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı ile nihai YEK listesin-
deki fiyatların çarpılması suretiyle, enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanan bedeller ile LÜYTOB’un
toplamını,”

“aa) Lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedel (LÜYTOB):  Lisanssız üretime ilişkin
ilgili mevzuat kapsamında; saatlik mahsuplaşma uygulanan tesisler açısından şebekeye verilen
ihtiyaç fazlası enerjinin YEK Kanununun EK-I sayılı cetvelinde yer alan fiyatların çarpılması
suretiyle enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış
kuru üzerinden veya EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek za-
manlı aktif enerji bedeli ile bu kapsamda sisteme verilen enerjinin çarpılması suretiyle Türk
Lirası olarak hesaplanan bedelin ya da aylık mahsuplaşma uygulanan tesisler açısından şebe-
keye verilen enerjinin EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek za-
manlı aktif enerji bedeli ile çarpılması suretiyle Türk Lirası olarak hesaplanan bedelin topla-
mını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı
sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak isteme-
leri halinde 31 Ekim tarihine kadar Kuruma başvuru yapar. Bu başvuru, Kurum tarafından be-
lirlenen format çerçevesinde ve Kurum internet sayfasında ilan edilen bilgi ve belgeler ile baş-
vuru sahibi tüzel kişinin yetkilendirdiği kişi veya kişilerce elektronik ortamda elektronik veya
mobil imza ile yapılır. 8 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, başvuru,
lisans kapsamındaki üretim miktarının tamamını kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanacak nihai YEK listesinde kaynak türlerine göre
YEKDEM’e tabi olan üretim lisansı sahiplerine ait tesislerin işletmeye giriş tarihleri, yıllık
elektrik enerjisi üretim kapasiteleri ve yıllık üretim programına ilişkin bilgileri yer alır.
28/2/2019 tarihi ve sonrasında kapasite artış talepleri uygun bulunan ve bu kapsamda tadilleri
gerçekleştirilen üretim tesislerinde 28/2/2019 tarihinden önce lisansına dercedilen yıllık elektrik
enerjisi üretim kapasiteleri ve yıllık üretim programı bilgilerine  nihai YEK listesinde yer ve-
rilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
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“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olup
18/11/2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş tarihe kadar kıs-
men veya tamamen işletmeye girmiş veya girecek olan üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı
sahibi tüzel kişiler, lisansına dercedilen ilk kurulu gücün;

a) Tamamının işletmeye giriş tarihinden,
b) Tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılması halinde, YEKDEM’e ilk katıldığı

tarihten,
itibaren on yıl süreyle YEKDEM’den yararlanabilir. Ancak, 28/2/2019 tarihi itibarıyla

kurulu güç artış talepleri Kurum tarafından uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri ger-
çekleştirilen tüzel kişiler, söz konusu kurulu güç artışı için YEKDEM’den yararlanamaz.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı  maddeye aşağıdaki  fıkralar eklenmiştir.

“(1) YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek YEK toplam bedeli
(YEKTOB) aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),
LÜYTOBj: Her bir fatura dönemi için “j” görevli tedarik şirketi tarafından bölgesindeki

muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere öde-
necek toplam bedeli (TL),

UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),

YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısı olan üretim lisansı sahibine b uzlaştırmaya esas ve-
riş-çekiş birimi için uygulanacak olan fiyatı (ABD Doları/MWh),

KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alış kurunu
(TL/ABD Doları),

yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş
biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,

k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
n: Lisanslı üretim tesisi olan her bir YEKDEM katılımcısına ait uzlaştırmaya esas ve-

riş-çekiş birimi sayısını,
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
m: YEKDEM katılımcısı olan görevli tedarik şirketlerinin sayısını,
ifade eder.”
“(3) YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kapasite artışı yapılan

tesisler için belirlenecek katsayı aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

“(4) Bu formüllerde geçen;
yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş

biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında yapılan kapasite artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
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kgi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-
çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait 8 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen kurulu
güç artışı öncesindeki elektriksel kurulu gücü,

igi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-
çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait işletmedeki elektriksel kurulu gücü,

ifade eder.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2)  YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
UEVMi,b,t,u: Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kap-

samındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine
ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),

yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş
biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,

LÜNETm,t,u: m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki
u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamındaki lisanssız üretim tesisleri için LÜY’ün ilgili
hükümleri uyarınca Piyasa İşletmecisine bildirilen  net üretim değerini (MWh),

KBc: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu,
dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini (TL),

a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
d: YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını,
ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş

birimi sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,
p: Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans katsayısını,
g: Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödeme yükümlülüğü bulunan katılımcı sayısını,
ifade eder.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans

sahibine ödenecek ya da lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli
(YEKBED) YEKDEM gelirini de içerecek şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek ya da katılımcı

tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL),
UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas

veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
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yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-
çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C madde-
sinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,

YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygu-
lanacak olan fiyatı (ABD Doları/MWh),

KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alış kurunu
(TL/ABD Doları),

PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,
n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş

birimi sayısını,
ifade eder.
(2) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler

nam ve hesabına YEKDEM katılımcısı olan her bir görevli tedarik şirketine ödenecek ya da
görevli tedarik şirketi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED) aşa-
ğıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YEKBEDm: Bir fatura dönemi için m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketine

ödenecek ya da katılımcı tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL),
LÜYTOBm: Her bir fatura dönemi için m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi

tarafından bölgesindeki muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek
ve/veya tüzel kişilere ödenecek toplam bedeli (TL),

LÜNETm,t,u: m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u
uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamındaki lisanssız üretim tesisleri için LÜY’ün ilgili
hükümleri uyarınca Piyasa İşletmecisine bildirilen üretim değeri (MWh),

PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
p: Kurul tarafından muafiyetli üretim kapsamında şebekeye verilmiş ihtiyaç fazlası

elektrik enerjisi için belirlenen tolerans katsayısını,
ifade eder.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1/10/2013 28782

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/4/2016 29698
2- 28/10/2016 29871
3- 23/2/2017 29988
4- 11/5/2017 30063
5- 21/4/2018 30398
6- 9/10/2018 30560
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 379)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 392)

MADDE 1 – 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),”
“ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya

millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Ba-

kanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/11/2017 30250
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 393)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000

ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazların sera ve jeotermal

kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı

kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına

kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz

Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanunun ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü),

b) Hazineye ait taşınmaz: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hü-

küm ve tasarrufu altındaki yerleri,

c) Hak sahibi: Kiralama yapılacak tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış koopera-

tifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarını,

ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya

emlak/millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefli-

ğini,

d) Katılım bedeli: Birden fazla başvuru olması halinde, hak sahibinin belirlenmesine

esas olmak ve bir defaya mahsus tahsil edilmek üzere taşınmazın harca esas değerinin yüzde

biri üzerinden başvuranlar arasında yapılacak artırma sonucu oluşacak bedeli,

e) Kontrol ekibi: Bu Tebliğ kapsamında inceleme, tespit veya yıllık kontrolleri gerçek-

leştirmek üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden en az iki teknik per-

sonel ile İdareden en az bir personelin katılımı ile oluşturulan ekibi,

f) Sera: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için

cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında, ilgili idarece ruh-

satlandırılan ve ileri tarım teknikleri kullanılarak üretim yapılan tarım arazisini,

g) Tarım İdaresi: Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerini,

ğ) Tarımsal üretim: Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kul-

lanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kiraya Verme İşlemleri

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da

1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazlar sera ve jeo-

termal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal

amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst ku-

ruluşlarına yirmi yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilir.

(2) Kiraya verilecek Hazineye ait taşınmazın ilk yıl kira bedeli, taşınmazın 2/7/1964

tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde

biridir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak kiraya verme işlemlerinde geçici ve kesin teminat

alınmaz.

(4) Kiracı tarafından talep edilmesi halinde, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin

izni ile Hazine taşınmazları üzerinde sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları ile

tarımsal üretim için zorunlu olan; modern örtüaltı, topraksız tarımsal üretim gibi ihtiyaçlar için

gerekli altyapı ve kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis,

depo ve benzeri yapılar yapılabilir. 

(5) Tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri

ile bunların üst kuruluşları, kiraya verilen taşınmazları bizzat işletebilecekleri gibi bünyesinde

bulunan kooperatiflere, birliklere, üst kuruluşlara ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına

sahip olduğu iştiraklerine Bakanlıkça izin verilmek suretiyle işlettirebilirler. Bu durumda cari

yıl kira bedeline ilave olarak düzenlenecek kira sözleşmesinden elde edilen gelirin, cari yıl kira

bedelinden fazla olan kısmının yüzde ellisinin Hazineye ayrıca ödenmesi gerekir.

(6) Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulu-

nan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu ve yeniden bedel belirlenmek su-

retiyle Bakanlık izni ile uzatılabilir.

(7) Kiraya verilen taşınmaz üzerinde ağaç veya fidan dikilmesi durumunda sözleşme

sonunda taşınmazın eski haline getirilmesi gerekir. Ancak sözleşmenin sona ermesi, feshi veya

yeniden kiralama yapılmaması durumlarında ağaç veya fidanlar sökülüp götürülmezse bunlar

için herhangi bir bedel, hak ve tazminat talep edilemez.

Kiraya verilemeyecek taşınmazlar

MADDE 5 – (1) Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler

ile 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaç dışında ayrılan yerler ve Ba-

kanlıkça belirlenen taşınmazlar kiraya verilemez. 

(2) Kiralama işleminden sonra birinci fıkra kapsamında kaldığı anlaşılan taşınmazların

ilgili kurumlarca tahsisi veya devrinin talep edilmesi halinde yapılan sözleşmeler İdare tara-

fından tek taraflı olarak feshedilir.

Taşınmazların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazineye ait taşınmazlar,

resen veya talep üzerine İdarece belirlenir ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valilik-

lerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilir.
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(2) Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında

ve uygun görülen diğer şekillerle otuz gün süreyle ilan edilir. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler

tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların

üst kuruluşlarına duyurulmak üzere ilgili Tarım İdaresine de ayrıca gönderilir.

(3) Ayrıca, ilan edilen taşınmazlar ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları

ile ziraat odalarına da bildirilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde

bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulur.

Kira işlemleri

MADDE 7 – (1) İdarece ilan edilen Hazineye ait taşınmazlar üzerinde tarımsal üretim

yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici bir-

likleri ile bunların üst kuruluşları, ilan süresi içerisinde İdareye başvurur. 

(2) İlan edilen taşınmaz için bir başvuru olması halinde, başvuruda bulunan kooperatif,

tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik veya bunların üst kuruluşu hak sahibi olarak be-

lirlenir.

(3) Birden fazla başvurunun olması durumunda, yapılacak artırmada en yüksek katılım

bedelini teklif eden tarımsal amaçlı kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik

ya da bunların üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenir. Katılım bedeli hak sahibinden bir defaya

mahsus olarak tahsil edilir ve bu bedel kira bedelinden mahsup edilmez. İlk yıl kira bedeli ay-

rıca tahsil edilir.

(4) Hak sahipliğinin belirlenmesinden sonra bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şe-

hircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça hak sahipliğinin uygun görülmesi ha-

linde, İdarece en geç on beş gün içerisinde hak sahibine; varsa katılım bedeli, kira bedeli, kira

süresi, ödeme koşulları, bedelin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri (vergi, resim, harçlar ve

diğer giderler) gibi bilgileri de içeren bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek-1) tebligat yapılır.

(5) Ayrıca, yapılacak tebligatta, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yükümlü-

lüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşme düzenleneceği belirtilir. Süresi içerisinde yüküm-

lülüklerin yerine getirilmesi halinde bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek-2) kira sözleşmesi düzen-

lenir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zo-

runlu değildir.

(7) Taşınmazın ilk yıl kira bedeli, taşınmazın 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde

yer alan harca esas değerin yüzde biridir. Kira ve katılım bedeli peşin veya taksitle ödenebilir.

İlk yıl kira ve varsa katılım bedelinin taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalan-

madan önce peşin olarak, kalanı ise aynı yıl kira dönemi içinde iki eşit taksitle veya yılı sonunda

tek seferde ödenebilir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise aynı yıl kira dönemi içinde olmak kay-

dıyla üç eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Taksitlere kanuni faiz uygulanmaz. 

(8) Üst üste iki yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde yapılacak tebligat ile otuz gün

içerisinde bu bedellerin ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda 12 nci

maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilir.
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(9) İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, sözleşme günü itibarıyla Türkiye İstatistik
Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık orta-
lamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır. Bu bedelin genel beyan döneminde yeniden
belirlenen bedelin altında kalması halinde, genel beyan döneminde belirlenen bedel esas alınır.

(10) Kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiracısı tarafından yeniden kiralama talebinde
bulunulan Hazineye ait taşınmazın yeniden eski kiracısına kiraya verilinceye kadar geçen süre
içindeki kullanımı için, yeni sözleşmede öngörülen bedel üzerinden kullanım bedeli tahsil edilir.

(11) Kira sözleşmesi feshedilen, kira süresi sona erdiği halde yeniden kiralama talebinde
bulunulmayan ve yeniden kiralanması talep edilip de kiraya verilmesi uygun görülmeyen ta-
şınmazların tahliyeleri sağlanıncaya kadar geçen süre içindeki kullanımı nedeniyle ecrimisil
takdir ve tahsili yapılır.

(12) Süresi içinde ödenmeyen kira, katılım ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

Taşınmazın teslimi
MADDE 8 – (1) Kiraya verilecek taşınmaz, İdarece sözleşme tarihinden itibaren on

beş gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle mahallinde tanzim
edilecek tutanakla kiracısına teslim edilir.

(2) Teslim tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir,
diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

(3) Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak
zorundadır.

(4) Teslim edilen taşınmazın üzerinde kiracı tarafından kiralama amacına, başvuruda
belirtilen şartlara ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunulması esastır.

Denetim ve geçici yapılaşma
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin kontrol ekibi ta-

rafından, başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık
olarak denetlenir.

(2) Kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen inceleme, tespit veya yıllık kontroller ra-
pora bağlanır. Bu raporda, başvuruda belirtilen faaliyetlere, kira sözleşmesinde belirtilen şart-
lara veya bu Tebliğ hükümlerine aykırılığın olup olmadığı ile bu aykırılıkların doksan günü
geçmemek üzere verilecek süre ile giderilip giderilemeyeceği belirtilir. İdarece, kontrol ekibi
raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiği kiracıya bildirilir. Verilen süre
içerisinde, aykırılıkların kiracı tarafından giderilmemesi halinde, 12 nci maddenin üçüncü fık-
rasına göre İdarece işlem tesis edilir.

(3) Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, sera ve jeotermal
kaynaklı teknolojik sera yatırımları hariç üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edi-
lemez. Ancak kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan; modern örtüaltı,
topraksız tarımsal üretim gibi ihtiyaçlar için gerekli altyapı ve kiralama amacına matuf takılıp
sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo ve benzeri yapılar kontrol ekibinin uygun
görüşü ve İdarenin izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı
tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.

(4) Tarım İdaresi ve İdarece uygun görülen zamanlarda da ayrıca denetim yapılabilir.
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Protokol düzenlenmesi

MADDE 10 – (1) Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal üretim yapmak üzere Bakanlık,

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında Tebliğ ekinde

yer alan (Ek-3) protokol düzenlenmek suretiyle ve protokolde belirlenen hükümler çerçevesinde

doğrudan kiraya verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmenin Devri, Fesih ve Tahliye

Sözleşmenin devri ve ortak alınması

MADDE 11 – (1) Kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz.

Ancak kooperatif, birlik veya üst kuruluşların üye ve ortaklarında değişiklik olabilir.

(2) İzinsiz devir yapılması veya ortak alınması halinde, sözleşme feshedilir ve 12 nci

maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Fesih ve tahliye

MADDE 12 – (1) Kiraya verilen Hazine taşınmazlarının tarımsal üretim amacıyla kul-

lanılması zorunludur. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kal-

maksızın sözleşme feshedilir.

(2) Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce, kamu kurum

ve kuruluşları tarafından; kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç du-

yulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde,

sözleşme İdarece tazminat alınmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı hasat sezonu dikkate

alınmak suretiyle yapılacak tebligatı takip eden on beş gün içerisinde taşınmazı tahliye eder.

(3) Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdur-

ması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde İdarenin

en az otuz gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi

halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme İdarece taz-

minat alınmaksızın feshedilir. Taşınmazın kiracı tarafından rızaen tahliye edilmemesi halinde,

8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 19/6/2007 tarihli

ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yö-

netmelik hükümlerine göre hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Devlet İhale Kanunu ve

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7290 

—— • —— 
Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7298 

—— • —— 
Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7299 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Makinesinde 

± %20 toleranslı 250.000 ton Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek Pancarların Kanallardan 
Yüzdürülerek (± % 20 toleranslı 500.000 ton) Fabrikaya Sevki 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 No : 2019/393963 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 
b) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya Döneminde 

± % 20 toleranslı 250.000 ton pancarın sabit otomatik 
pancar boşaltma makinesi ile boşaltılması ve ± % 20 
toleranslı 500.000 ton pancarın kanallardan yüzdürülerek 
fabrikaya sevki işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi : Kampanya döneminin başlamasından itibaren tahmini 120 

gündür.  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 02.09.2019 Saat 14:00 
4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (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. 

 7224/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal Şeker Ambalajlama, Atıksu 

Arıtım Tesisi İşletilmesi, Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Fabrika Temizlik İşi Hizmet Alımı) 
işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/399064 
1- İdarenin 
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi  : - 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 10 Kişi 
  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 33 Kişi  
  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi 
  - Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı: 43 Kişi 
b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 10 Kişi ile  
  (± %20 toleranslı 100 gün) 
  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 33 Kişi ile  
  (± %20 toleranslı 100 gün)  
  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı:15 Kişi ile  
  (±%20 toleranslı 100 gün) 
  - Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı: 43 Kişi  
  (±%20 toleranslı 100 gün) 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 05.09.2019, Saat:14:00 
4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır 

8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7218/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE, KİREÇ OCAĞI VE PANCAR 
YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/398177 
1- İdarenin 
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi  : - 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : - Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde 

kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı vb. işletme 
malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli 
aralıklara taşınması. İşletme malzemeleri ve pancarın 
işlenmesi sonucu oluşan atıkların biriktirilmeden idarece 
belirlenen yerlere taşınması, tarif edilen şekilde 
istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya 
sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık 
malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi. 

  - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı 
önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme 
talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu 
tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak kireç 
ocaklarının beslenmesi. 

  - Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan işletme 
talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. 
Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika 
sahasında yapılacak temizlik, bakım vb. meydan işleri. 

  Miktarı ve türü: Kampanya süresi olan ±%20 toleranslı 
100 Gün boyunca toplam 49 personel, 1 adet lastik 
tekerlekli yükleyici kepçe ve 2 adet damperli kamyon ile 
Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 89900 ton), 
Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti (tahmini 19400 ton), 
Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri (tahmini 338000 ton)’nin 
yapılması işi. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 100 (±%20 toleranslı) 

takvim günü. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 05.09.2019 Saat 10:00 
4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır 

8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7217/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
 GAZİANTEP 
1- İHALENİN KONUSU: 
Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 13 adet arsanın satış ihalesidir. 
 

S.NO Mahalle Ada Parsel Alanı İmar Durumu M² Değeri Toplam Değer 
1 Kıbrıs 8132 1 1965.91 BL-5 E:2.00 K+T 3,500.00 TL 6,880,685.00 TL 
2 Kıbrıs 8133 1 2562.25 BL-5 E:2.00 K+T 3,250.00 TL 8,327,312.50 TL 
3 Kıbrıs 8134 1 2577.94 BL-5 E:2.00 3,000.00 TL 7,733,820.00 TL 
4 Kahvelipınar 8137 1 1699.84 BL-5 E:2.00 K+T 2,750.00 TL 4,674,560.00 TL 
5 Kahvelipınar 8138 1 1704.34 BL-5 E:2.00 K+T 2,750.00 TL 4,686,935.00 TL 
6 Kahvelipınar 8139 1 1702.78 BL-5 E:2.00 2,100.00 TL 3,575,838.00 TL 
7 Kahvelipınar 8140 1 1701.94 BL-5 E:2.00 2,100.00 TL 3,574,074.00 TL 
8 Kahvelipınar 8141 1 1704.59 BL-5 E:2.00 2,100.00 TL 3,579,639.00 TL 
9 Kahvelipınar 8142 1 1855.37 BL-5 E:2.00 2,100.00 TL 3,896,277.00 TL 

10 Kahvelipınar 8145 2 2176.42 BL-5 E:2.00 2,000.00 TL 4,352,840.00 TL 
11 Kahvelipınar 8146 1 2015.41 BL-5 E:2.00 2,000.00 TL 4,030,820.00 TL 
12 Kahvelipınar 8147 1 1961.97 BL-5 E:2.00 2,000.00 TL 3,923,940.00 TL 
13 Kahvelipınar 8154 1 2249.7 BL-4 E:2.00 1,200.00 TL 2,699,640.00 TL 

 
2- İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu taşınmazların ihalesi 04/09/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 14:45’de Gaziantep 

Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) 
yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 
04/09/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 12:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 
kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta 
ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular 
İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 
4- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak 

görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları 
gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır) 

5- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici 

teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz 
hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat 
mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir. 
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İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en 
son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 
geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını 
tamamlayanlar arasında devam eder. 

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak 
zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir. 

6- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
a. Tedavüldeki Türk Parası, 
b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu, 
7- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.) 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a. Teklif mektubunu içeren İç zarf, 
b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek) 
c.Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen 

tebligat bilgi formu), 
d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, 
f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü, 
g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge, 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 7161/1-1 
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AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, 
TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNİN 48 AY SÜREYLE 

KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şişli Belediye Başkanlığından: 
Şişli belediyesi ilçe sınırları içinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, 

taşınması ve değerlendirilmesinin 48 ay süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İDARENİN 
a) Adresi : Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 Şişli/ 

İSTANBUL 
b) Telefon Numarası : (212) 708 88 88 
2- İHALE KONUSU İŞİN 
a) Yapılacağı Yer : Şişli Belediyesi İlçe Sınırları 
b) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye 

Şişli Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’nde görülebilecek ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Muhammen Bedel : 20.000,00 TL + KDV (aylık), 960.000,00 TL + KDV (48 ay) 
ç) Geçici teminat tutarı : 28.800,00 TL  
3- İHALENİN 
Yapılacağı yer : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL  
  Şişli Belediye Başkanlığı 4. Kat Encümen Toplantı Salonu 
Tarihi ve Saati : 12/09/2019 - 11.00 
4- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER 
4.1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi, 
4.2. 2019 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi sirküleri, nüfus 

cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi, 
4.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin her birinin 4.1., 4.2., 4.3. ve 4.4’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter 
tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

4.6. Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatın Şişli Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü’ne ödendiğine dair makbuzun aslı, 

4.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Şişli Belediyesine (Mali Hizmetler 
Müdürlüğü) borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı. 
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4.8. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/ 
sirküleri. 

4.9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde 27.12.2017 
tarih, 30283 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine 
uygun olarak Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda (kâğıt-karton, metal, plastik ve cam 
atık kodlarını kapsayacak şekilde) alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi, 

4.10. İstekli tarafından ‘Okudum, anladım.’ şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve satın 
alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur. 

4.11. Muhammen bedel KDV hariç aylık 20.000,00 TL olup, ihalede bu bedel üzerinden 
artırım yapılacaktır. 

5- İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI: 
5.1. İhalenin İdari Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve Sözleşme Şişli Belediye Başkanlığı, 

Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No: 8 Şişli/İSTANBUL adresinde Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğünde görülebilecek ve 250,00 TL tutarın Şişli Belediyesi Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne ödenmesi durumunda satın alınabilecektir. 

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur ve İhale 
dosyasının satın alındığına dair belge (dekont veya makbuz) ihale teklif dosyasında sunulacaktır. 

6- TEKLİFLERİN VERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
6.1. İhale, açık teklif usulüne göre, 12.09.2019 Perşembe günü saat 11.00’de Merkez 

Mah. Darülaceze Cad. No:8 Şişli/İSTANBUL adresinde Şişli Belediye Başkanlığı 4. Kat 
Encümen Toplantı Salonu’nda, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 
belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. 

6.2. İhale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip 
vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirecektir. Katılamayacakların 
belge ve teminatlarının geri verilecektir. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit 
edilecektir. 

6.3. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılacaktır. Diğer 
istekliler, önce şartnameleri imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılacaktır. 
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılacak ve teklif sahipleri tarafından 
imzalanacaktır. 

6.4. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış 
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını 
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen 
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imza alınır. İlgilinin 
imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. 

6.5. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 
6.6. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; 

isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce 
ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif vermezler. 7225/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

 
 7285/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 7286/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Not: 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

yasaklama kararı ilanımızda sehven yazılmayan vergi kimlik numarası eklenmiştir. 
 7292/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7282/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 7284/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 7294/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 7287/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 7288/1-1 
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TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden: 
 GAZİANTEP 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2019/153315 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ 
GAZİANTEP 

İl/İlçe ŞEHİTKAMİL 

Adresi 
Eyüpsultan Mah. Şehit Ömer 
Halisdemir Bul. No: 61 Ş.Kamil/ 
GAZİANTEP 

Tel-Faks 
Tel: 0 342 329 28 28 
Faks: 0 342 329 08 73 

Posta Kodu 27090 E-Mail 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ALFA SİSTEM ENERJ. MÜH. OSGB. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Cihan ERDOĞAN 

Adresi 
Mücahitler Mah. 52044 Sok. N: 20/C 
ŞehitKamil/GAZİANTEP 

Cemil Sait Barlas Cad. Taha Apt. 
N: 32/10 ŞehitKamil/GAZİANTEP 

T.C. Kimlik No.  12437106194 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0510237253  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

GAZİANTEP TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

41159  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
 7305/1-1 
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Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek 
Yüksekokulumuzun web sayfası www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir. 
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili 

akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
 

Kadro 
Yeri 

Bölüm/ 
Program 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı Açıklama 

Müdürlük 
Mimarlık ve Şehir 

Planlama Bölümü/Mimari 
Restorasyon Programı 

1 Öğretim 
Görevlisi 

Mimarlık alanında lisans mezunu 
olmak ve restorasyon alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak, 

 
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 
• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro 

Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının 
Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.) 

• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 
• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş 
• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 

belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 
görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı) 
• ALES Belgesi (En az 70 puan alması gerekir) 
• Tecrübe Belgesi (onaylı) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi) 
* Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde 

başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru 
tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı 
süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.faruksarac.edu.tr adresinde ilan 
edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi 
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimi, Kocanaip Mah. 

Kaplıca Cad. No: 3, Osmangazi/BURSA adresine gönderilecektir. 7263/1-1 
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Sütçüler Belediye Başkanlığından: 

ISPARTA İLİ SÜTÇÜLER BELEDİYESİNE İLK DEFA 

ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Isparta İli Sütçüler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 

aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları 

taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

 

Sıra 

No 

Alınacak 

Kadro 

Unvanı Sınıfı 

Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 İtfaiye Eri G.İ.H. 10 4 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

fakültelerin herhangi birinden 

mezun olmak. 

En az B Sınıfı sürücü belgesi 

sahibi olması. 

Erkek/Kadın 
KPSS 

P3 

En az 

55 

Puan 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Sütçüler Belediyesinin boş itfaiye eri 

kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında 

belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 

yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
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• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca 

bulunmamak. 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:  

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P3 Kamu Personel Seçme 

Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,  

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına 

başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 

kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 

metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın 

yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 

e. İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak. 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.sutculer.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir.  

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

•KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
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• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

•En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 09/09/2019’ dan 13/09/2019 Cuma günü saat 

16.00’ ya kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. 

• Başvuru belgelerini Sütçüler Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir, 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN  

İLANI:  

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 

kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

16/09/2019 tarihinde belediyemiz www.sutculer.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan 

edilecektir, 

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, 

• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.  

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  

Sütçüler Belediye Meclisi Salonunda; 18/09/2019 Çarşamba Günü saat 09:00 da, 

başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. 19/09/2019 Perşembe Günü saat 09:00 da başlamak 

üzere uygulama sınavı yapılacaktır. 

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam 

edilecektir.  

Sınav Konuları:  

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
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• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile  

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. 

• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:  

İtfaiye eri sınavında değerlendirme; 

• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 

geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 

puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz www.sutculer.bel.tr 

internet adresinde ilan edilir. 

• Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 

kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemiz www.sutculer.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 

yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
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hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.sutculer.bel.tr internet adresinde 

ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 

yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 7283/1-1 

—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne 2547 Sayılı 

Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. 

Maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün 

statüde çalışacak Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi 

BÖLÜM: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Bilgisayar Bilimleri veya enformatik sistemleri alanında Doktora 

diplomasına sahip olmak. Yazılım mühendisliği, ampirik yazılım mühendisliği, uygulama yaşam 

döngüsü yönetimi, yazılım ürün hattı mühendisliği, ve yazılım mühendisliği verimliliği 

alanlarında uzmanlık. Yazılım mühendisliği alanında uluslararası firmalarda çalışma deneyimi 

sahibi olmak. Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve bu yayınlara atıflar almış 

olmak. Yazılım mühendisliğinin çeşitli alanlarında ders verme deneyimi sahibi olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800, Bilkent 

Ankara 7212/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7094/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2019/291, 292, 293, 294)

YÖNETMELİKLER

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan

Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 392)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 393)

— 2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y)

Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

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
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