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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip

Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı

“İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın ve

Aile Çalışmaları Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Ça-

lışmaları Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma

şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Kasım 2019
CUMARTESİ
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (İKÇÜKAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile ile ilgili

her alanda araştırma yapmak, kadının ve ailenin değerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili

ulusal ve uluslararası kuruluş ve birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak;

kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek

ve çeşitli kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma

projelerini desteklemek ve yürütmektir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulu-

nur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile ile ilgili eğitim, sosyoloji, hukuk, ekonomi,

kültür, sağlık ve benzeri çeşitli alanlarda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan ça-

lışmalara katılmak ve desteklemek, kadın ve ailenin statüsünü yükseltmeye yönelik projeler

hazırlamak ve uygulamak.

b) Sosyal birim olarak, toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi ve ailenin temeli olan

kadını esas alarak kadının ve ailenin güçlenmesi, sağlıklı ve işlevsel olması, eğitim ve istihdam

olanaklarının artırılması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalış-

tay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek.

c) Kadının ve ailenin değerinin ve statüsünün geliştirilmesi amacıyla, sosyoloji, eğitim,

sağlık, ekonomi, hukuk, kültür ve benzeri çeşitli alanlarda bilimsel araştırma ve projeler yap-

mak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

ç) Üniversitelerin farklı birimlerinde kadın ve aileye yönelik yapılan çalışmaları; lisans,

yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın ve aile ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve

öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda ça-

lışmalarda bulunanları desteklemek.

d) Kadın ve aile ile ilgili konularda bilgi ve görgü artırmak ve eğitim görmek üzere

yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

e) Belirlenen amaçlar doğrultusunda yayın yapmak.

f) Kadın ve aile çalışmaları konusunda gelişmelerin ve yayınların izlenebilmesi

amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.
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g) Kadın ve aile konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve mer-

kezlerle işbirliği yapmak ve iletişim ağı oluşturmak.

ğ) Kadın ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç

ve istekleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti

vermek ve veri sağlamak.

h) Kadın ve ailenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda kamuoyu oluşmasına

yardımcı olmak.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının ve idari işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara baş-

kanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantılarının gündemini hazırlamak, top-

lantıları yönetmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Danışma Kurulunun oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve alı-

nan kararları Rektöre sunmak.

e) Ulusal ve uluslararası toplantılara Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya temsil

edecek personelin görevlendirilmesini sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak.

g)  Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

ğ) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve

denetlemek.

h) Merkezin faaliyetlerini dikkate alarak Üniversitenin ilgili birimleri ve Üniversite dı-

şındaki kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak.

ı) Merkezin çalışmalarını, amaçlarına uygun olarak yürütmek.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/7/2013 28698
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/46)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

seltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak,
kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik,
çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış-
tır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsa-
mında, 2019 yılında yapılacak; Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Katı Orga-
nik-Organomineral Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği,
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği, Küçük
Aile İşletmesi Desteği, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı
Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide
ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt İçi Serti-
fikalı Fidan Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygula-
malarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçi-
lere ve toprak analiz laboratuvarlarına 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 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) 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, rüzgâr, 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,

b) Alım satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen
şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgeyi, 

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Bireysel sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda

ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasını,
e) 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,

f) 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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g) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ğ) 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,
h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

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

terir belgeyi,
i) Dane zeytin: Zeytin ağacından hasat edilen ve hiçbir işleme tabi tutulmamış zeytin

meyvesini, 
j) Diğer ürünler: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında

desteklenen ürünler dışında kalan ürünleri,
k) e-Devlet kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumu-

nu ve vatandaşın devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini
sağlayan internet sitesini,

l) Elektronik-imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle man-
tıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

m) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depolara teslim edilen tarım ürünleri kar-
şılığında düzenlenen ve depolanan ürün detayını gösteren; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
nezdinde elektronik olarak saklanan, yetkili ticaret borsalarında satışa çıkarabilen elektronik
ürün senedini,

n) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma
enstitülerini,

o) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline gö-
re; yağlık ayçiçeği, soya, kanola, dane mısır, aspir, dane zeytin, zeytinyağı, buğday, arpa, çav-
dar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içerisinde üretilip sertifika-
landırılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere 2019 Yı-
lında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar uyarınca yapılacak ödemeyi,

ö) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Ruhsatlı fındık alanlarının kayıt altına alındığı veri ta-
banını,

p) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,
r) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon

kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
s) 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,

ş) Fide üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği
çerçevesinde çilek fidesi için düzenlenmiş fide üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel ki-
şileri,

t) 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,

u) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürü-
nü,

ü) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,
v) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürü-

nü,
y) Geleneksel zeytin bahçesi: 2019 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en

az 8 adet ağaç olan zeytinlikleri,
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z) Grup sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir
araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandı-
rılmasını,

aa) Gübre Takip Sistemi (GTS): Tarımda kullanılan gübrelerin, üretim veya ithalatından
son kullanıcıya kadar bütün tedarik zincirinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan
web tabanlı uygulamayı,

bb) 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,

cc) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
çç) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluştu-

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

il/ilçe tespit komisyonunu,
ee) İl/ilçe fındık komisyonu: 14/7/2009 tarihli ve 2009/15203 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlen-
mesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak oluşturulan il/ilçe fındık
komisyonunu,

ff) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan iyi tarım uygulamaları birimlerini,
gg) İTUD: İyi tarım uygulamaları desteğini,
ğğ) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de

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

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

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği,
ii) Kapama bahçe: Tek türle dikim normlarına uygun olarak tesis edilmiş alanı,
jj) Kaplanmış tohum: Kullanılacak tohum miktarını azaltmak, tohum ekimini kolay-

laştırmak ve mekanizasyona uygun hale getirmek, tohumları toprak kökenli hastalıklara ve za-
rarlılara karşı korumak, tohumların çimlenme kapasitelerini artırmak ve besin maddesi sağla-
mak amacıyla farklı etkilere sahip preparatlarla farklı oranlarda muamele edilmiş tohumları, 

kk) KEP: Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası stan-
dartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan sistemi,

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

mm) Küçük aile işletmesi: 2019 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faali-
yette bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmeyi,

nn) LABBİS: Laboratuvar bilgi sistemini,
oo) Muvafakatname-1: EK-33’te yer alan belgeyi,
öö) Nadas: Tarım arazisinin bir sonraki üretime hazırlık amacıyla toprak işlemesi ya-

pılarak dinlenmeye bırakılmasını,
pp) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bu-

lunduran, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzelterek, bitki besin madde-
lerinin yarayışlılığını artırmak suretiyle alımını kolaylaştıran bitkisel ve/veya hayvansal kökenli
atık ve/veya artıklardan elde edilen ürünleri,

rr) Organomineral gübre: Organik muhtevanın ve/veya organik gübre(ler)nin bir veya
birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile karışımı veya reaksiyonu ile
elde edilmiş ürünleri,

ss) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,
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şş) Organik tarım bilgi sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kontrol
bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri ta-
banını,

tt) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (OTY): 18/8/2010
tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma-
sına İlişkin Yönetmeliği,

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

üü) Organik tarım birimi (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik
tarım birimlerini,

vv) OTD: Organik tarım desteğini,
yy) 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,

zz) Örtüaltı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, örtüaltı üretimi yapan
çiftçilerin ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

aaa) 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,

bbb) Ruhsatlı fındık alanı: 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve izin verilen
arazilerde fındık üretimi yapılan fındık kayıt sisteminde kayıtlı alanı,

ccc) Sertifikalı giriş: Nitelikli elektronik sertifikanın kimlik doğrulama amacıyla kul-
lanılarak web uygulamasında oturum açılmasını,

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

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

eee) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan süper elit, ön elit, elit,
orijinal/temel ve sertifikalı sınıfındaki tohumluğu,

fff) Sistem: Bakanlıkça geliştirilen uygulama yazılımını,
ggg) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifi-

kasında, fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve
ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

ğğğ) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya ÖKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,
hhh) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faali-

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

narak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
iii) Tasiriye faturası: Hazine ve Maliye Bakanlığının müteselsil seri ve sıra numarası

taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çift-
çiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı soyadı, bağlı
olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi
ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

jjj) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
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kkk) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından gö-
revlendirilmiş/yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

lll) Tohum üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği
çerçevesinde tohum üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

mmm) Tohum yetiştiricisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yö-
netmeliği çerçevesinde tohum yetiştirici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

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

ooo) Tohumluk analiz raporu: Tohumlukların laboratuvar analizlerinin sonuçlarının
gösterildiği raporu,

ööö) Tohumluk bayisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönet-
meliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ppp) 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,

rrr) Toprak analiz laboratuvarı: Toprak, bitki ve sulama suyu analizlerini yapmaya Va-
lilik oluru veya Bakanlıkça yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları
ile üniversitelere ait laboratuvarları,

sss) Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek
olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri,

şşş) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
ttt) TVYS: Tohum veri yönetim sistemini,
uuu) 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,
üüü) Ürün sertifikası: Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilen

ürün ve girdilere düzenlenen sertifikayı,
vvv) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğunun Bakanlıkça tespit edil-

diği havzalar: Aksaray İli; Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Sultanhanı İlçeleri, Ankara İli;
Haymana, Şereflikoçhisar İlçeleri, Hatay İli; Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı İlçeleri,
Karaman İli; Ayrancı, Kazımkarabekir, Merkez İlçeleri, Kırşehir İli; Boztepe, Mucur İlçeleri,
Konya İli; Akören, Akşehir, Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi,
Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuz-
lukçu İlçeleri, Mardin İli; Artuklu, Derik, Kızıltepe, Nusaybin İlçeleri, Nevşehir İli; Acıgöl,
Derinkuyu, Gülşehir İlçeleri, Niğde İli; Altunhisar, Bor, Çiftlik, Merkez İlçeleri, Şanlıurfa İli;
Viranşehir İlçelerindeki yerleri, 

yyy) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarında kontrol
ve/veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel ki-
şileri,

zzz) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumculuk Sektöründe Yetkilen-
dirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi
almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

aaaa) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

bbbb) Zeytinyağı: Natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı veya ham zey-
tinyağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren natürel zeytinyağlarını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Denetim

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

komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve yet-
kilendirilmiş 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 ve toprak analizi laboratuvarlarının bu Tebliğde anılan destekleme
ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verir. Eğer destekleme ödemesi yapılmış
ise ilgili destekleme için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alır. İdari hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler
ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticilerin beş yıl süreyle
hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe ay-
kırı beyanda bulunduğu tespit edilen üreticiler 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 belirlenenlerin, kendi rızaları
ile fazla aldıkları miktarları 25 inci maddede belirtilen, idari hata sonucu yapılan ödemelerin
iadesine ilişkin süre içerisinde iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanma-
larına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulu-
nanlara 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 Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odalarının ildeki tem-
silcileri ile bulunan yerlerde 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.
18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların
Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk se-
zonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır
ve prese fabrikaları ve çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden fark öde-
mesi desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alınan kütlü
pamuk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabrikalarında
işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.
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g) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini
kontrol eder.

ğ) Dane zeytin için hasat başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler. 
h) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
ı) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının belge doğrulama web

adresi üzerinden çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerine dair beyan olup olma-
dığının kontrol edilmesini sağlar.

i) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından; çiftçilerin ibraz ettiği belgelerin incelemeye
tabi tutulduğunun bildirilmesi halinde, il/ilçe müdürlükleri tarafından gerçek üretim yaptığı
tespit edilenlere ödeme yapılmasına karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü
MADDE 7 – (1) Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve destekle-

melerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğde anılan yurt içi sertifikalı tohum kullanım
desteği ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için 1 Kasım 2018
tarihinden, diğer desteklemeler için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye
kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3’te yer alan bitkisel üretime destekleme ödemesi
başvuru dilekçesiyle şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçede,
yararlanmak istenilen destek adının EK-4’te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda
bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz. Bakanlıkça altyapının uygun hale ge-
tirilmesi ve yetki verilmesi halinde çiftçiler izin verilen iş ve işlemlerini e-devlet kapısı üze-
rinden de yapabilirler.

(2) 2019 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteğine, katı
organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler fındık alan bazlı gelir
desteğine, ÇKS’ye kayıtlı küçük aile işletmeleri ise küçük aile işletmesi desteğine başvurmuş
sayılır.

(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/ÖKS başvuru dosyasında
muhafaza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edil-
mez.

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

(6) Toprak Analiz Desteğinden faydalanmak isteyen laboratuvarlar, EK-31’de yer alan
dilekçeyle laboratuvar merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

(7) 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.

(8) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları
görevleri yapar.

(9) Başvuru yapan çiftçilerin özlük, arazi ve ürün bilgilerinde değişiklik olması halinde,
ilgili yönetmelikler kapsamında ÇKS, ÖKS ve FKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.
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(10) 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.

(11) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi
olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının il/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 müracaatı üzerine verilmiştir” ibaresi
yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.

(12) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler
tarafından ibraz edilen alım satım belgesi ve tasiriye faturasının kopyası il/ilçe müdürlüğünce
“Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise hangi destekten yarar-
landığına ilişkin ibare yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından
beş yıl süreyle saklanır.

(13) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca çiftçilere dağıtılan üretim mater-
yalleri için; İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri
ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse
edilen ve çiftçi katkısı alınarak 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 eklenerek destekten yararlandırılır.

Mazot ve gübre desteği
MADDE 8 – (1) Çiftçilere, 2019 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan

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

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen;
yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tri-
tikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve
kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde be-
lirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.

(3) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen
ürünlerin, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki listede belirtilen
havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.

(4) 2019 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden ya-
rarlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31/12/2019 tarihine kadar
yazılı olarak bildirirler.

(5) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sa-
dece bir üretim için ödeme yapılır. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dik-
kate alınır.

(6) 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 çiftçiye ödeme yapılır.
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Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
MADDE 9 – (1) 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekin-

deki listede yer alan havzalarda, 2019 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çift-
çiler 2019 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği
hariç, desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda des-
tekten yararlanırlar. ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi öncesi veya
sonrası ürün tespitinin yapılması halinde bu üreticiler de fark ödemesi desteğinden yararlanır-
lar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve
esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2019 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) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda, 2019 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine % 50 ilave destek öde-
mesi yapılır, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapıl-
maz.

(4) 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.

(5) 2019 yılında üretilerek satışı yapılan; desteğe esas ürünlere tarımsal veriler ve Uydu
Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler
kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar
destekleme ödemesi yapılır.

b) Dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği uygulamalarında en fazla aşağıdaki
tabloda yer alan verim miktarlarına kadar destekleme ödemesi yapılır: 

(6) 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.

(7) 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.

(8) Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belir-
lenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi birlikte değer-
lendirilir.

(9) 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
ve sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile
karşılaştırılır.
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(10) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Dane zeytin hariç diğer fark ödemesi desteklemelerinde; üretim yılına ilişkin hasat

tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi,
dane zeytinde ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca o üretim yılı için belirlenen hasat başlangıç
ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi.

b) Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer
il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda üretim yılına iliş-
kin hasat tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren borsa
tescil beyannamesi.

c) Lisanslı depolara ürününü teslim eden çiftçilerden ELÜS belgesi (ELÜS belgesi ibraz
eden çiftçilerden alım satım belgesi ve borsa tescil beyannamesi istenmez).

ç) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına
düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belge fotokopisi;

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 olmaz ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli olduğu
ibaresi yer alır.

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

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

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

zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken
bilgilerin açıklama yapılmak suretiyle kanuni defterlerde kayıt altına alınması gerekmektedir.
Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür”
ibaresi yazılarak onaylanması 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 olmaz.

e) Gerçek ve tüzel kişi çiftçilerin işletmelerine kayıtlı arazilerden elde ettikleri fark öde-
mesi desteğine konu tarımsal ürünleri işletmelerinde kullanmaları durumunda, hiçbir belge dü-
zenlemeden açıklama yapmak suretiyle kanuni defterlere kayıt altına alınması gerekir. Söz ko-
nusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi
yazılarak alım satım belgesi yerine kabul edilir. Bu tür kayıtlarda borsa tescil beyannamesi
aranmaz.

Toprak analizi desteği
MADDE 10 – (1) Toprak analizi desteği ödemelerine yönelik uygulama esasları ve bu

ödemelerden yararlanmak isteyen toprak analiz laboratuvarları ile ilgili hususlar aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri ÇKS’ye kayıtlı tarım arazilerinde, ilave
her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenir.

b) Toprak numuneleri, koordinat belirleyen cihaz kullanılarak toprak analiz laboratu-
varlarının teknik elemanlarınca alınır.

c) Toprak analizlerinin, 1/8/2018-30/6/2019 tarihleri arasında yapılması gerekir.

9 Kasım 2019 – Sayı : 30943                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



ç) Numunelerin alındığı ve analizlerinin yapıldığı tarihlerde laboratuvarların yetkilen-
dirilmiş olması gerekir.

d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından
laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 31/12/2019 tarihine kadar kayıt altına alınması gere-
kir.

e) Aynı parselde her bir 50 dekarlık alan için birden fazla toprak analizi yapılması du-
rumunda sadece bir analize ödeme yapılır.

f) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için bir defa toprak analizi desteği ödenir.
g) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için birden fazla laboratuvar tarafından top-

rak analizi yapılması durumunda, ilk analizi yapan laboratuvara ödeme yapılır.
ğ) Parsel büyüklüğü 50 dekarın altındaki alanlar ile nadasa bırakılan parseller için ya-

pılan toprak analizlerine destekleme ödemesi yapılmaz.
h) Çiftçinin muvafakatı (EK-32) alınmadan analiz yapılan parsellere destekleme öde-

mesi yapılmaz. 
(2) İl Müdürlüklerince desteklemeye esas analizlerin en az % 10’unun örnekleme yön-

temi ile çiftçi bazında yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 
Katı organik-organomineral gübre desteği
MADDE 11 – (1) Katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici

ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre kullanan üretici-
lere yönelik destekleme uygulama esasları ve bu ödemeden yararlanmak isteyen üreticiler ile
ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kap-
lama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1/9/2018-
31/8/2019 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ÇKS’deki arazi varlığı ile
orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik top-
rak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler
destekleme kapsamındadır.

c) Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100
kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde
edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır. 

(2) 2019 üretim yılında katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak is-
temeyen çiftçilerin bu taleplerini 31/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine
yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Küçük aile işletmesi desteği
MADDE 12 – (1) ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar

veya altında olan yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve,
sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilere 2019 üretim yılında
küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) 2019 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğinden yararlanmak istemeyen çift-
çilerin bu taleplerini 31/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak
bildirmeleri gerekmektedir.

(3) Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
yapan çiftçilerin ÖKS’ye kayıtlı olmaları gerekir.

(4) 2019 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde
birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yarar-
landırılır.
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Organik tarım desteği
MADDE 13 – (1) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS’de ve

ÇKS’de 2019 üretim yılında kayıtlı, 2019 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün ser-
tifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre
başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2019 yılı ha-
sadı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’de ve ÇKS’de
2019 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(3) OTD ödemesi, 2019 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuru-
luşça kontrolü yapılmış ve OTY hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş Süreci-2, Geçiş Sü-
reci-3 ve Organik Statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden destekle-
meye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTY’ye göre düzenlenen ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur.
Ürün sertifikası adına düzenlenmiş kişi veya düzenlenmiş bir sertifikada sertifikalandırılan
ürünün kaynak kişisi olanlar da desteklemeden yararlanabilirler.

(5) OTD ödemesi; 2019 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapı-
lan alanlarda, OTBİS’te ve ÇKS’de kayıtlı ürünlerin alanları üzerinden hesaplanır.

(6) OTD ödemesi, 2019 üretim yılında farklı hasat döneminde art arda yapılan birden
fazla üretimlerde, toplam ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için he-
saplanır.

(7) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran
çiftçiye aittir.

(8) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve OTY’ye uygun olan gerekli
düzeltmeleri yapmak zorundadırlar.

(9) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(10) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB tarafından ön inceleme yapılır. OTD mü-

racaatları 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.

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

(12) Ön incelemede, OTB tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile
OTBİS’te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB tarafından gerektiğinde yerinde tespit ça-
lışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları
arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanılır. Çiftçilerin
OTBİS ve ÇKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuru-
luşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak
tespit edilmesi halinde söz konusu desteklemeden faydalanmaması için gerekli tedbirler alınır.
OTB gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

İyi tarım uygulamaları desteği
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler;
a) ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen ürün-

lerde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2019 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu se-
çeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar,

b) 1. Kategoride yer alan ürünlerde iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandı-
rılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları,

iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılır.
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(2) ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden
yararlandırılır.

(3) 1. Kategori, 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi tarım
uygulamaları sertifikasına sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca serti-
fikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak ya-
pılır.

(4) 1. Kategoride belirtilen ürünlerde örtüaltında iyi tarım uygulamaları sertifikasına
sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’de
kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(5) 1. Kategori, 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen iyi tarım uygula-
maları sertifikasına sahip çiftçilere yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam
alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

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

(7) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile ta-
rımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürünün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro
gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro geçmeyen 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.

(8) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’den yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçilerin talep ettiği Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

(9) 1. Kategori (Açıkta üretim), 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen
ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında dü-
zenlenen ve 2019 yılında geçerli olan İTU Sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzen-
lenen EK-6’da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifika ekini, EK-2’de yer alan destekleme
uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(10) 1. Kategoride (Örtüaltı üretim) belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan
çiftçiler, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında düzenlenen ve 2019 yılında geçerli olan İTU
Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU destekleme ödemesi
sertifika ekini ve EK-7’de yer alan örtüaltı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi
belgesini, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim
etmek zorundadır.

(11) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-6 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdür-
lüklerinden alacakları 2019 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-7’ye uygun olarak tanzim edi-
lir.

(12) İTUD kapsamında İTUB tarafından İTUD müracaatları başladıktan sonra ön in-
celeme başlatılır.

(13) İTUD’de ön inceleme, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler
ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem ra-
porlarında yer alan bilgiler karşılaştırılarak tamamlanır.

(14) İTUD ön incelemesinde, iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik hükümleri
gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya
bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçiler inceleme kapsamına alınır.
Ayrıca destek başvurusu yapan çiftçi sayısının örnekleme yöntemi ile en az % 25’i de inceleme
kapsamına alınır.

(15) İTUD’de incelemede; İTUB tarafından çiftçilerin üretim alanlarının ve/veya işlet-
melerinin yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar
arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları ta-
rımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.
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(16) İTUD’de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incele-
mesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(17) 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, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(18) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, il/ilçe müdürlüklerince daha sonra tespit edi-
lecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön ince-
leme ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Bombus arısı kullanım desteği
MADDE 15 – (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 bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları 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) Aynı yıl içerisinde her bir 0,5 dekar örtüaltı ünitesi için bir koloniden fazlasına ödeme
yapılmaz. Birden fazla örtüaltı ünitesi bulunan üreticinin, her bir ünitesinde kullanılan bombus
arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

Yem bitkileri desteği
MADDE 16 – (1) 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekin-

deki listede yer alan havzalarda, 2019 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çift-
çiler yem bitkileri desteğinden yararlanır.

(2) Yem bitkileri destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında bulunan yem bitkilerinin grupları aşağıda

bulunan tabloda belirlenmiştir: 

b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden
önce EK-8’de yer alan Yem Bitkileri Desteği Tarım Arazisi Beyan Formu ile müracaat eder.
Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre
yapılır. Üreticiler çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri için ilk ekiliş yılından
itibaren destekleme süresince her yıl müracaat ederler.
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c) İl müdürlükleri gerek gördüğü takdirde müracaat sürelerini, EK-2’de belirtilen ta-
rihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre
belirleyebilir.

ç) Çok yıllık yem bitkisi ve yapay çayır mera ekilişi kapsamında destekleme ödemesi
yapılan bir parselin satış veya kiralama yoluyla üreticisinin değişmesi durumunda; yeni üreti-
cinin ÇKS kayıt ve/veya güncellemelerini yaptırması ve yem bitkileri destekleme şartlarını de-
vam ettirmesi kaydıyla desteklemeden kaldığı yerden yararlandırılır.

d) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10
dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü so-
nucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu
ile değerlendirmeye alınır.

e) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yıl, korunga, ak
üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (lolium perenne), domuz
ayrığı, kamışsı yumak, otlak ayrığı için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen
her yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Yonca ve korunga, ilk
yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildi-
ğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu ilk yıl çi-
çeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde
veya vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında des-
tekleme ödemesinden faydalandırılır. Kılçıksız brom, domuz ayrığı, çok yıllık çim (lolium pe-
renne), kamışsı yumak, otlak ayrığında ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla
ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında des-
tekleme ödemesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak çok yıllık yem bitkileri
ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadını takip eden yılda kabul edilir.

f) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan ta-
rımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları
proje dahilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan EK-9’da yer
alan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi il/ilçe müdürlüğünce onaylanır. Yapay çayır mera tesi-
sinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun
otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesi yapılır.

g) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı
ve yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla destekleme ödemesi yapılır.
Tek yıllık yem bitkilerinden italyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde ise ürün uygun
hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun ot-
latma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve
destekleme ödemesi yapılır.

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

h) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan arpa, buğday, çavdar, yulaf
ve tritikalede; başaklanma döneminde yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da otlatma yapıldı-
ğında destekleme ödemesine hak kazanılır.

ı) 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.

i) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda 2019 üretim yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için % 50
ilave destek ödemesi yapılır.
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j) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-
rak kuru şartlarda da yetiştirilen yonca, ak üçgül,  çayır üçgülü, gazal boynuzu ve silajlık mısıra
destekleme ödemesi yapılması, il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitüle-
rinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenebilir ve kuru şartlarda ekilişi
yapılan yem bitkileri destekleme birim fiyatından destekleme ödemesi yapılır.

k) Aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilmez. Aynı parsele münavebe
uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalan-
dırılır.

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 de
destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

m) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık
yem bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden fay-
dalandırılır.

n) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri ilk ekiliş
yılından itibaren, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga, ak üçgül,
çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (lolium perenne), domuz ayrığı,
kamışsı yumak, otlak ayrığı ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri başvu-
rusu yapılan çok yıllık yem bitkisi ekilişlerini her yıl kontrol eder ve tespit edilen alanı ve/veya
parseli EK-10’da yer alan tutanağa bağlayarak çok yıllık yem bitkisi için ödeme icmalini oluş-
turur.

o) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği
MADDE 17 – (1) 2019 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe

esas diğer ürünleri ise 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki
listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler yurt içi ser-
tifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere
verilir:

a) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak üretim yapan çiftçiler.
b) YTK adına sözleşmeli olarak yurt içinde sertifikalı tohum yetiştiren çiftçiler.
c) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla ser-

tifikalı tohum kullanarak üretim yapan YTK’lar.
(3) Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için aşa-

ğıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz. Des-
teğe müracaat edilen alanın büyük olması durumunda ekim normuna uygun alan esas alınır.
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(4) Kaplanmış tohumlar için faturada yer alan kaplanmamış tohum miktarı desteğe esas
alınır.

(5) ÇKS’de 2019 üretim yılına kayıtlı ekim/dikimlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2019” bölümüne işlenir. 2019 yılı güzlük ekim/dikimleri
2020 yılı destekleme Tebliği kapsamında değerlendirilir.

(6) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri, TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına kaydeder. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden destekleme
ödemesi yapılmaz.

(7) Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını
kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifika, TBS’de yer alan “ser-
tifikayı kullanan işletmeler raporu” ile birlikte 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 dı-
şındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(8) Sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, To-
humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üre-
ticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadır.

(9) Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu (EK-11); tohumluk

bayisi/tohum üreticisi tarafından sertifika ve fatura bilgileri yazılarak tasdik edildikten sonra,
çiftçi sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda
yer alan sertifika ve fatura bilgilerinin, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyum-
lu olması gereklidir.

b) Tohumluk satış faturası;
1) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği başvurusu yapan çiftçi adına olması gere-

kir. 
2) Tohumluk satış faturası, 2018 yılı güzlük ekilişler için (31/12/2018 tarihi ve öncesine

ait) 1/1/2018 tarihi veya sonrasında, 2019 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise (1/1/ 2019 tarihi
ve sonrasına ait) 1/7/2018 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olması gereklidir. Tohumluk
fatura tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz. Ekim dönemi aralığı gerekli görüldüğü hallerde
il/ilçe tahkim komisyonunca belirlenir. 

3) Tohumluk bayisi tarafından faturanın ön veya arka yüzüne; “bu fatura ile satışı ya-
pılan tohumluk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik
edilir.

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

5) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş

ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi
de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden
itibaren bir yıldır.

Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişilik tohumculuk kuru-

luşlarına EK-1’de listelenen türlerin tohumlukları için, kilogram başına destekleme ödemesi
yapılır. 

(2) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğine, tohumluk sertifikasyonu döneminde ken-
disinin ve/veya ÇKS’ye kayıtlı tohum yetiştiricilerinin ÇKS’ye kayıtlı tarım parsellerinde söz-
leşmeli olarak tohumluk üretmiş ve sertifikalandırmış olan ÇKS’ye kayıtlı YTK’lar başvuru
yapar. 
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(3) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğine başvurular e-devlet kapısı üzerinden ser-
tifikalı giriş yoluyla yapılır.

(4) E-devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, başvuruyu yapan YTK’nın Yetki-
lendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi sahipliği, ÇKS kaydı ve ilgili alt birliğe üyeliği TBS
tarafından online kontrol edilir. 

(5) Elektronik fatura düzenleyen YTK’lardan, EK-4’te belirtilen ve Bakanlık birimle-
rinde bulunan ve/veya düzenlenen belgeler istenmez. Bu belgelerden herhangi bir veri taba-
nında olanlardan ilgili birimler ile yapılacak protokollerle web tabanlı doğrulama yapılır. Her-
hangi bir nedenle veri tabanlarında bu belgelerin kontrollerinin/doğrulamalarının yapılamaması
durumunda, başvuruyu yapan YTK, ilgili bilgi ve belgeleri ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe mü-
dürlüğüne ibraz eder. 

(6) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğinden ilk defa yararlanacak olan YTK’lar,
başvurularını ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne yaparlar. İl/ilçe Müdürlüklerince
Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olup olmadığı, ÇKS kaydı ve ilgili alt
birliğe üyeliği veri tabanından kontrol edilir. Başvurusu uygun görülen YTK’lara TBS kullanıcı
tanımlaması yapılır ve veri giriş yetkisi verilir.

(7) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgiler sisteme
kaydedilir. Sisteme kaydedilen bu bilgiler ile 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşit-
lerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında lisanslı olarak üretmiş
oldukları sertifikalı tohumluk üretim miktarı ve bu sertifikalara bağlı olarak yapılan tohumluk
satışlarını gösteren faturalara ilişkin almış oldukları destekleme miktarları, Bakanlıkça kamu
kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile paylaşılır. 

(8) YTK’lar veri girişlerinde; 
a) Veri girişlerinde sorumluluğun YTK’ya ait olduğunu, 
b) Veri girişinden önce TBS’de kendilerine açılan panelde, sorumluluk beyanı ve veri-

lerinin işlenmesine dair rıza beyanını onaylaması gerektiğini, 
c) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgileri sisteme

kaydetmeyi,
kabul etmiş sayılır.
(9) YTK’lar destekleme süreci ile ilgili kendilerinden talep edilen her türlü bilgi ve bel-

geyi kendilerinden istenildiğinde beş iş günü içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür.
(10) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler şunlardır;
a) YTK’lar satışlarını tamamladıkları her ay için ödeme icmali talep edebilir. Bu du-

rumda tohum faturaları takip eden ayın 26’sına kadar bildirilmek zorundadır. Tohumluk satış
faturalarını elektronik belge (e-fatura) olarak düzenleyen YTK’lar faturaları ilgili veri tabanına
yükledikten sonra icmal talep edebilir.

b) Kaplanmış tohum satışı gerçekleştiren YTK’lar, çıplak (kaplanmamış) tohum mik-
tarını fatura üzerinde belirtir ve EK-12’yi doldurur. Ödeme işlemlerinde bu miktar esas alınır. 

c) Tohumluk faturalarının düzenlenme tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
ç) Desteklenecek tohumluklara ait sertifikasyon dönemi 1/7/2019-30/6/2020 tarihleri

arasındadır. Bu dönem aralığındaki sertifikalara ait satışlarda desteklemeye esas alınacak sa-
tışların son tarihi 30/10/2020’dir. Bu tarihten sonraki faturalar destekleme kapsamında değer-
lendirilmez. Sertifikanın düzenlenme tarihi ile 30/10/2020 tarihleri arasındaki faturalar des-
teklemeye esastır. 

d) Başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından YTK ile sözleşmeli olarak to-
humluk yetiştiren tohum yetiştiricilerinin, tohumluk üretimi yaptıkları parsellerdeki üretim bil-
gilerinin doğruluğu; 2019 ÇKS kayıtları veri tabanı, uydu görüntüleri, tarla kontrol raporları
üzerinden kontrol edilir. Kontrol sonucu uyumsuzluk söz konusu olduğunda o parselde üretimi
yapılarak satışı gerçekleşen tohumluklara destekleme ödemesi yapılmaz.

9 Kasım 2019 – Sayı : 30943                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(11) Sertifikalı tohum üretimi için, ÇKS’ye kayıtlı arazilerinde kendilerine ait tohumluk
materyalini eken YTK’lar başvuru sırasında eğer tohumluk satışı olmayacak ve üretilen ma-
teryal yeniden tohum üretimi için kullanılacak ise tohumluk faturası istenmez. Yeniden üre-
timde kullanılacak tohumlukların YTK’lar tarafından kanuni defterlerine açıklama yapılmak
suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıtların ibrazı yeterlidir. Yeniden tohumluk
üretiminde kullanılacak tohumlara ait sertifikalar, kaynak sertifika olarak gösterilir ve tohumluk
sertifikasyonu sürecinde tohum kontrolörlerince izlemesi yapılır. 

(12) Sertifikalı tohum üretimine konu parsellerde üretilen orijinal/temel ve üstü sertifika
sınıfları için EK-1’de yer alan destekleme konu başlığı altında belirlenen oranda ilave destek
ödenir.

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

(14) TVYS’de düzenlenemeyen sertifikaların TVYS’ye tanıtılması, görev alanındaki
kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır.

Yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği
MADDE 19 – (1) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve

satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına yurt içi sertifikalı
fidan üretim desteği ödemesi yapılır.

(2) Sertifikalı fidan üretimi desteklemesine, fidan üretici belgesine sahip gerçek ve tüzel
kişiler başvuru yapabilir. Yurt içi sertifikalı fidan üretim desteğine e-devlet kapısı üzerinden
sertifikalı giriş yapılır.

(3) Başvuru esnasında il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:
a) E-devlet kapısı üzerinden kontrollerin yapılamaması durumunda, fidan üretici bel-

gesinin başvuru tarihi itibariyle geçerliliği, fidan üreticisinin ilgili alt birliğe üyeliği ve ÇKS
kayıtlarının güncelliği kontrol edilir.

b) Başvurusu uygun görülen fidan üreticilerine, TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve
veri giriş yetkisi verilir.

(4) Fidan üreticileri, TBS’ye veri girişinden ve verilerin doğruluğundan sorumludur-
lar.

(5) Fidan üreticileri tarafından alım/satım belgesinin (fatura) ön veya arka yüzüne, fa-
turanın satışı yapılan sertifika ile illiyet bağını gösterir “bu fatura ile satışı yapılan fidanlar,
........tarih ve.....no’lu fidan sertifikasına aittir ve …..ile…….etiket aralığındadır.” ibaresi konur,
fatura tasdik edilir.

(6) Fidan üreticileri tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin tes-
limi yapılır.

(7) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler şunlardır:
a) Fidan üreticilerine ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulur.
b) Fidan alım/satım belgelerinin tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
c) Desteklenecek fidanlara ait sertifikasyon dönemi aşağıda verilmiştir. Fidan sertifi-

kaları bu tarihler aralığında düzenlenmiş ve 2019 beyanname yılına ait olması gerekir.

(8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına girerler.
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Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
MADDE 20 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde kullanı-

lan sertifikalı 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, TTSM

veya Karacabey Fidan Fide Test Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fi-
de veya standart fidan sertifikasına ve antepfıstığı anacında ise üretim materyali sertifikasına
sahip olması.

c) 2016 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve ser-
tifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2019 üretim yılı dikimle-
rinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olması.

ç) 2017 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve ser-
tifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2018 yılında faturalandırılan
fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmaz; 2019 yılında faturalandırılmış fidanlarda ise
bitki muayene raporuna sahip olması.

d) 2018 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan, serti-
fikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında açık köklü ve tüplü fidan ile
antepfıstığı üretim materyali (anaç) sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olması.

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak fidenin 2018 ve 2019 yılı sertifikasına sahip olması.
(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bahçe tesisinde aranacak şartlar aşağıda

belirtilmiştir:
a) 2019 üretim yılında tesis edilmiş olması.
b) Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması.
c) Tek türde tesis edilmesi.
ç) Tek parsel veya bitişik parsellerinin toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan

az olmayacak şekilde tesis edilmiş olması:

(3) Kapama bahçe, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek Yurt İçi Ser-
tifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Bahçe Tesisi Tespit Tutanağı (EK-21)
düzenlenir.

(4) Kapama bahçe, tesis edildiği üretim yılı hariç dört yıl boyunca yılda en az 1 kez
(çilek hariç) olmak üzere il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide
ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağı (EK-22) düzenlenir. Mücbir sebepler
dışındaki nedenlerle bahçenin minimum alan toplamı altına düşmesi durumunda desteğin ta-
mamı, bahçenin minimum alan toplamı büyüklüğünü koruması durumunda ise bozulan kısma
karşılık gelen destekleme tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alı-
narak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
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(5) Destekleme ödemesi yapılan kapama bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi
durumunda; kapama bahçe özelliğini kaybetmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait
olup destekleme ödemesi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak he-
saplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(6) Destekleme ödemesi yapılan kapama bahçe satış nedeniyle el değiştirmesi duru-
munda, il/ilçe müdürlüğünce onaylı Taahhütname-3 (EK-24) düzenlenir. Devralan çiftçi, des-
teklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup, kapama bahçe denetim, bakım
ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda destekleme ödemesi 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 birlikte anılan Kanun hü-
kümlerine göre geri alınır.

(7) Kiralama yolu ile kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek için
en az bir (1) yıl, diğerlerinde en az beş (5) yıldır.

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

(9) ÇKS’de 2019 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi Ser-
tifikalı Fidan Kullanım Desteği 2019” bölümüne işlenir. 2019 güzlük dikimleri 2020 yılı Des-
tekleme Tebliği kapsamında değerlendirilir.

(10) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, EK-4’te belirtilen belgelerle baş-
vurması gerekmektedir.

(11) Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep Formunda
(EK-25) bulunan sertifikalı/standart fidan/antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve sertifikalı fi-
deye ait bilgiler ile fatura bilgileri fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından düzen-
lenerek tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(12) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan, antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve ser-
tifikalı fide sertifikası veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fi-
de üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket
numarası aralıkları yazılır.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği
MADDE 21 – (1) Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan

ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30/4/2020 tarihine kadar gençleş-
tirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı (tasarruf
alanı) en az beş (5) dekar olmalıdır.

(3) Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2019 üretim yılında
ÇKS’ye kayıt yaptırmaları koşuluyla EK-26’da yer alan Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Re-
habilitasyonu Desteğinden Yararlanma Talep Formu ile gençleştirme budaması yapılmadan ön-
ce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yaptırmaları gerekmektedir.

(4) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak
il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilir ve gençleştirme budaması öncesi EK-27’de
yer alan Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağı hazırla-
nır.

(5) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdür-
lükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas EK-28’de yer alan Geleneksel
Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Sonrası Kontrol Tutanağı hazırlanır.
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Fındık alan bazlı gelir desteği
MADDE 22 – (1) 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki

listede yer alan havzalarda, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alan-
larda fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı
büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(2) 2019 üretim yılında ÇKS ve FKS’de kayıtlı olan çiftçilerin fındık alan bazlı gelir
desteğinden yararlanmak istememesi durumunda; bu taleplerini 31/12/2019 tarihi mesai biti-
mine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

(3) İl/ilçe müdürlüğü müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu ÇKS ve FKS’den
kontrol eder.

(4) Fındık arazilerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin sorunlar ile ihtilafların çözümünde
il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir.

(5) Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir
desteği ödemesi yapılmaz.

Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdür-

lükleri tarafından ÇKS ve/veya ÖKS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye
ait destekleme türüne esas İcmal-1, ilçe müdürlüğü ve ilgili köy/mahallede ilgili il/ilçe müdür-
lükleri veya muhtarlıklar marifetiyle EK-2’de belirtilen süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe mü-
dürlüğü web sayfasında yayımlanır. Yurt içi sertifikalı tohum üretim ve yurt içi sertifikalı fidan
üretim desteği için KEP marifetiyle duyuru yapılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan in-
dirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle
imzalanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru
kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden beş (5) iş günü içinde yapılacak
itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında ve idari kaynaklı hata olması halinde yapıla-
cak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) 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-29’da yer alan Organik
Tarım Desteği İtiraz Dilekçe Örneği ile müracaat edilmesi çiftçinin görev ve sorumluluğunda-
dır. Bu madde hükmüne göre yapılan yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren de-
ğerlendirmeye alınır.

(4) 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.

(5) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal-2 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.

(6) 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 olması
durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan
konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular
ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak BÜGEM’e gönderilir.
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(7) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bu-
lunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il tahkim komisyonu
marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen
İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(8) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra tespit
edilen idari kaynaklı hata olması halinde il müdürlükleri, resmi yazı ile sistem düzeltmelerinin
yapılabilmesi ve icmal oluşturulabilmesi için, BÜGEM’e talepte bulunur.

(9) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra, İl Mü-
dürlükleri resmi yazı ile oluşturulacak fark icmallerinin ÇKS ve ÖKS’den alınabilmesi için
BÜGEM’den talepte bulunur.

(10) 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 öde-
melerine esas olamaz.

(11) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdür-
lüğü tarafından, ödeme icmali talep eden YTK’lar için YTK Detayında Bilgiler (EK-14) ve
Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-15) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali
(İcmal-3) ile birlikte YTK Detayında Bilgiler (EK-14) ve Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler
(EK-15) BÜGEM’e gönderilir. 

(12) Yurt içi sertifikalı fidan üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü
tarafından, icmali talep eden Fidan Üreticileri İçin, Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19)
ve Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-20) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme
icmali (İcmal-3) ile birlikte Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) BÜGEM’e gönderilir.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından;
a) 2019 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemle-

rinde kayıtlı olmayanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
b) ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle,

bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte
süresi içinde başvuru yapmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalana-
maz.

c) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına
dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini EK-4’te belirtilen belge
teslim bitiş tarihine kadar ibraz etmeyenler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden fay-
dalanamaz.

ç) 31/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar FKS’ye kayıtlı olmayanlar ve 2019 üretim
yılında ruhsatlı fındık arazilerinde değişiklik olduğu halde FKS’de güncelleme yaptırmamış
olanlar fındık alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanamaz. 

d) Kamu kurum ve kuruluşları toprak analizi desteği dışında, bu Tebliğde anılan diğer
desteklerden yararlanamaz.

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

f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerince gerçek üretim yapmadıkları
tespit edilenler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği
haklarında beş (5) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde
karar verilenler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

g) 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.
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ğ) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı ve askı sonrası
itiraz süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili
birime iletilmesi durumunda, ihtilafa konu araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemele-
rinden faydalanamaz.

h) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraatı yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı
ürünleri, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ı) Ara ziraatı yapılan destekleme kapsamındaki fındık parselleri, fındık alan bazlı gelir
desteğinden faydalanamaz.

i) Yurt dışından ithal edilen materyaller, yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalan-
dırılan tohumlar ile fidan/fideleri üreten ve kullananlar, yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve
yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım, yurt içi sertifikalı tohum/fidan üretim
desteği ödemelerinden faydalanamaz.

j) Yurt içinde kullanmak amacıyla üretilip sertifikalandırılan ancak herhangi bir şekilde
ihracatı yapılan/yapılacak tohumluklar, yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemelerinden
faydalanamaz.

k) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nci maddesi hükümleri
gereği tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerden faaliyet konuları ile
ilgili alt birliğe üye olmayanlar yurt içi sertifikalı tohum üretim ve yurt içi sertifikalı fidan üre-
tim destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

l) Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteklemelerinde, destekleme
ödemesi gerçekleştikten sonra taahhüdüne uygun davranmayanlar, yurt içi sertifikalı fidan/fide
ve standart fidan kullanım desteği ödemelerinden faydalanamaz.

m) 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 yararlanamazlar.

n) Dikim tarihinden itibaren beş (5) yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı
ve dane zeytin fark ödemesi desteğinden yararlanamazlar.

o) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar ve rekreasyon amaçlı ekiliş yapanlar yem
bitkileri desteğinden faydalanamaz.

ö) İl ekolojisine, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartlarından her-
hangi birisini yerine getirmeyenler ile yem bitkileri tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya
çalışmaları engelleyenler yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

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

r) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına
sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz.

s) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında, 2016, 2017 ve
2018 yıllarında bir parselin en az 1/5’inde budama yapılarak destekten faydalanan budanmış
alanlar 2019 yılında bu destekten yararlandırılmaz.

ş) Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağında be-
lirlenmiş olan zeytinlik alanlarda gençleştirme budamasını yapmamış olan çiftçiler geleneksel
zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteğinden yararlanamazlar.

t) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi meralarda ıslah ama-
cıyla kiralanarak ÇKS’ye kaydedilen alanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden
faydalanamaz.

u) Ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif
komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler
veya Orman Genel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler,
bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
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ü) 2016 yılından başlamak üzere aralıksız olarak üç yıl İTU desteğinden yararlananlar,
2019 üretim yılı İTU desteğinden faydalanamaz.

v) 2019 yılında düzenlenmeyen İTU sertifikaları veya önceki yıllarda düzenlenmekle
birlikte geçerliliği 2019 yılında da devam eden İTU sertifikaları ile yapılan başvurular İTU
desteklemesinden faydalanamaz.

y) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.
z) EK-1’de yer alan 1. Kategorideki ürünlerin örtüaltı veya açık üretim alanlarındaki

üretimlerinden biri desteklenir.
aa) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğin-

den yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.
bb) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan ça-

yır vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.
cc) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler, OTD’den faydalanamaz.
çç) 2018 üretim yılında geçiş süreci-2 ve geçiş süreci-3 statülerinde destek alan araziler,

2019 üretim yılında aynı statüde kalması halinde OTD’den faydalanamaz.
dd) Organik tarım faaliyeti yürütülen arazilerden bir önceki yıla göre 2019 üretim yı-

lında, statüsü düşen araziler OTD’den faydalanamaz.
ee) 2017 ve 2018 üretim yılında organik statüde OTD’den faydalanan araziler, 2019

üretim yılında OTD’den faydalanamaz.
ff) EK-1’de yer alan 3. Kategoride bulunan ve yeşil ot hasadı yapılarak yem bitkisi

amaçlı kullanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği araziler, ilgili çiftçinin organik hayvancılık faa-
liyeti bulunmaması durumunda OTD’den faydalanamaz. 

gg) Ürün alınamayan, verim çağına gelmemiş dikili tarım arazileri İTUD ve OTD’den
faydalanamaz.

ğğ) 31/3/2016 tarihli ve 29670 sayılı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Progra-
mını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No:2016/9)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında desteklenen çiftçiler ayrıca OTD ve İTUD’den faydalanamaz.

hh) Bitki sağlığı, karantina nedeniyle üretiminde kısıtlama bulunan türlerde veya kısıt-
lamaya tabi alanlarda yapılan üretimler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden fayda-
lanamaz.

ıı) Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot ve gübre desteği ya-
pılmaz.

ii) Rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot ve gübre desteği yapıl-
maz.

jj) 2019 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim
için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 0,5 dekarın altında olan küçük aile işletmelerine
destekleme ödemesi yapılmaz.

kk) 2019 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya fi-
lizlendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

ll) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca kamu kaynağı kullanılarak çiftçiler-
den katkı alınmadan temin edilen tohum, fidan ve üretim materyallerinin kullanıldığı araziler
için yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan
kullanım desteği için ödeme yapılmaz. 

mm) Koordinat bilgileri olmayan, eksik ve/veya hatalı olan veya koordinat bilgileri La-
boratuvar Bilgi Sistemine (LABBİS) girilmeyen numunelere toprak analizi destekleme ödemesi
yapılmaz. Ayrıca bir koordinat bilgisi alan cihaza sahip laboratuvarların aldıkları toprak nu-
muneleri sırasında her bir koordinat ölçümü arasında beş dakikadan az olan örnek ve bu örneğe
ait analizlere destekleme ödemesi yapılmaz.
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nn) Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yo-
luyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde
bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

oo) Tasarrufunda bulunan arazinin/arazilerin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını
beyan ederek tarımsal faaliyette bulunduğu toplam arazi miktarı beş dekar ve/veya altında ola-
cak şekilde ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçilerin ÇKS’ye kayıtlı arazileri mahallinde kontrol edilir.
Çiftçinin arazisinin/arazilerinin geri kalan kısımlarında da tarımsal faaliyet yapıldığının tespit
edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteğinden yararlandırılmaz.

öö) 2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere
bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde be-
lirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 25 – (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/ilçe müdürlüklerince yapılır. İl/ilçe tahkim komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun
23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe
müdürlüklerince 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 ile idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler tahkim komisyonu kararı tari-
hinden itibaren beş (5) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun
takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine teb-
liğ edildiği tarihten itibaren üç 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

Denetim ve yaptırım
MADDE 26 – (1) 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda 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 işlet-
meleri, toprak analiz laboratuvarları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.

(2) Yönetmelik gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde, öncelikli olarak fark öde-
mesi desteği ile küçük aile işletmesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan tespitler tu-
tanağa bağlanır.
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(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 ile
OTY hükümleri uygulanır.

(5) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar, toprak analizi destekleme ödemeleri için düzenle-
dikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.

(6) Veri girişinde yetki verilen YTK’lar kendilerine tebliğ edilen kullanıcı adı ve şifre-
sinin gizliliği ve güvenliğinden, yaptıkları veri girişlerinin doğruluğundan, düzenledikleri her
türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.

(7) Arazi intikalleri ve mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle zamanında destek-
leme ödemesi yapılamayan çiftçilere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(8) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bom-
bus arı kolonisi çiftçisinin üretim izni iptal edilir.

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

a) OTD ödemelerinde; 2019 üretim yılı için organik tarım faaliyeti yürütmekte iken
destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları; organik tarım faaliyetleri
ile ilgili gereklilikleri ve desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla müracaat ta-
rihleri içerisinde bu üretimler için OTD’ye esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mah-
kemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan
herhangi birinin diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname-1 (EK-33) ile müracaatı üzerine
vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde
hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

b) İTUD ödemelerinde; 2019 üretim yılı için iyi tarım uygulamaları kapsamında Yet-
kilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme imzaladıktan sonra destekleme müracaatı yapamadan vefat
eden çiftçilerin mirasçıları, iyi tarım uygulamaları faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve destek-
lemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla, mahkemeden veya noterden alınmış veraset
belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mirasçılardan
alacağı muvafakatname-1 (EK-33) ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme
ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapıl-
maz.

c) Mazot ve gübre desteği, fındık alan bazlı gelir desteği ve küçük aile işletmesi desteği
hariç diğer destekleme ödemelerinde; 2019 üretim yılına esas destekleme müracaatını yapa-
madan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda destek-
lemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset
belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mirasçılardan
alacağı muvafakatname-1 (EK-33) ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme
ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapıl-
maz.

ç) 2019 üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat
eden çiftçiler için destekleme ödemeleri vefat eden çiftçi adına bankaya yatırılır. Vefat etmeden
önce dilekçe ile müracaat etmiş ancak EK-4’te istenilen belgeleri teslim edememiş çiftçiler
için bu belgeler mirasçılarından herhangi biri tarafından süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne
teslim edilir. Belgelerin süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda
destekleme ödemesi yapılmaz.
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(10) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabii afetler ve
benzeri) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi
izleyen on iş günü içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak
bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi
zorunludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün il/ilçe
tespit komisyonlarınca tespit edilmesi halinde ödemesi gerçekleştirilen tarımsal destekleme
geri alınmaz.

(11) Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ve yem bitkileri
desteği uygulamalarında; destek müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekiliş/dikilişin ya-
pıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

(12) Ürettikleri tohum, fidan/fideyi mahsul veya tohum elde etmek amacıyla kendi ara-
zisine eken/diken, Tohum Üretici Belgesi, Fidan/Fide Üretici Belgesi’ne sahip çiftçilerden fa-
tura istenmez. Bu çiftçilerin kendilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz ko-
nusu ürün miktarlarını gösterir şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili say-
fasının/sayfalarının il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onay-
lanması halinde tohum, fidan/fide faturası yerine kabul edilir. Talep formunda yer alan bayi
bölümünü kendileri imzalar ve kullanmış olduğu tohum, fide/fidanlara ait sertifika sureti ile
tohum, fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.

(13) İlama bağlı borç ödemelerinde ve yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin ip-
taline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair Vergi Dairesi Alındı
Belgesi veya ilgili banka dekontu belgeleri aslı gibidir onayı yapılarak, ödemeye esas ilgili
(EK-30, EK-30/a, EK-30/b, EK-30/c) icmalle birlikte her bir çiftçi için ayrı üst yazı ile
BÜGEM’e gönderilir.

(14) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-
gulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayıp yerinde tespit ve çözüm gerektiren konularla ilgili
il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur.

Finansman ve ödemeler
MADDE 27 – (1) 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar çer-

çevesinde bu Tebliğde anılan 2019 üretim yılı tarımsal destekleme türleri ve destekleme mik-
tarları EK-1’de yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Des-
teklemelere İlişkin Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme büt-
çesinden karşılanır. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya
açılacak olan hesaplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 28 – (1) 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bit-

kisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17) yürürlükten
kaldırılmıştır.

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 29 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2019/32)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/3/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile

Kore Cumhuriyeti menşeli 3812.20.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “diğerleri” ta-

nımlı eşya ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma-

nın tamamlanması neticesinde alınan kararın 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) ABD: Amerika Birleşik Devletleri’ni,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) BOTP: Bütiloktil tereftalatı,

ç) DBTP: Dibütil tereftalatı,

d) DİR: Dahilde İşleme Rejimini,

e) DOTP: Dioktil tereftalatı,

f) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

g) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ğ) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni, 

h) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

ı) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

i) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

j) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği, 

ifade eder.

Damping önlemine tabi eşya ve soruşturma konusu eşya 

MADDE 4 – (1) Dampinge karşı önleme tabi eşya 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP’dir. 

(2) Soruşturma konusu eşya ise 3812.20.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğer-

leri” tanımlı eşyadır.
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Damping önlemine tabi eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

MADDE 5 – (1) Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalatında

20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) kapsamında, LG Chem. Ltd. firması için

%7,99; diğer firmalar için %12,57 oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma

MADDE 6 – (1) Yerli üretici Meltem Kimya ve Teks. San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. ile Leba

Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Paz. A.Ş. firmaları tarafından, Güney Kore menşeli

2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, aynı

ülke menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılındığı

iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunulmuştur.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönet-

melik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Güney Kore menşeli söz konusu

eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi

çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile Güney

Kore menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşya ithalatına yönelik olarak ön-

lemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

(4) Mezkur Tebliğin 8 inci maddesi çerçevesinde, Güney Kore menşeli soruşturma ko-

nusu 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşya ithalatının Kararın 11 inci maddesinin

birinci fıkrası uyarınca teminata bağlanması kararlaştırılmıştır. 

Soruşturma dönemi

MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 -

31/12/2018 tarihlerini kapsayan dönem soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, bilinen ithalatçılara

ve Güney Kore’de yerleşik üretici/ihracatçılara soru formları gönderilmiş ve Güney Kore’nin

Ankara Büyükelçiliğine bildirim yapılmıştır. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplan-

dırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığa vaki

makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye

ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Güney Kore’de yerleşik LG Chem. Ltd. firması gerekli bil-

gi ve belgeleri sağlayarak iş birliğinde bulunmuştur. 

(3) Güney Kore’de yerleşik ve iş birliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma

ile ilgili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alın-

mamıştır. Bu firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında iş birliğinde bu-

lunmadı olarak addedilmiştir.

(4) Soruşturma kapsamında 5 ithalatçı firma gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak iş bir-

liğinde bulunmuştur.
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(5) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlen-

dirmeleri içeren genel nihai bildirim Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliğine, iş birliğinde bu-

lunan ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile başvuru sahibi yerli üreticilere; firmaya özel bilgileri

ve değerlendirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirimler, iş birliğinde bulunan ihracatçı

firmaya iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı ta-

nınmıştır. LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirime ilişkin görüş bildirilmiş olup anılan fir-

manın talebi üzerine 8/8/2019 tarihinde özel dinleme toplantısı yapılmıştır. 

(6) Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değer-

lendirme yapılmıştır. Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve gö-

rüşler incelenmiş olup; mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara

bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 9 – (1) Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan ihracatçı firmaya ilişkin

inceleme, firma tarafından soru formu kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler ile soruşturma

otoritesince elde edilen diğer bilgi ve belgelerin incelenmesiyle yapılmış olup, yerinde doğru-

lama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Kararın “Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Engellenmesi” başlıklı

11 inci maddesi “Kesin önlemlerin, yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden

kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama,

işlem veya iş sonucunda etkisiz kılındığının açılacak soruşturma neticesinde belirlenmesi ha-

linde, dampinge karşı vergiler ile telafi edici vergiler, önleme konu ülkeden benzer mallar ya

da parçaları ile bunların üçüncü ülkelerden ithalatını da kapsayacak şekilde genişletilerek uy-

gulanabilir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, Güney Kore menşeli DOTP ithalatında uygula-

nan dampinge karşı önlemin, söz konusu eşyanın bir miktar değişikliğe uğratılarak önleme

konu ülkeden 3812.20.90.00.00 GTİP’li benzer mallar ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınma-

dığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde

soruşturulmuştur.

(2) Kararın 2 nci maddesinin (i) bendinin (1) numaralı alt bendi çerçevesinde önlemin

etkisiz kılınmasına ilişkin değerlendirme; Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaretin gerçek-

leştirilme şeklinde bir değişiklik meydana gelip gelmediği, bu değişikliğin yürürlükteki dam-

pinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bu-

lunmayan bir uygulama, işlem veya işten kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve bu şekilde yürür-

lükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltılıp azaltılmadığının incelenmesi yo-

luyla yapılmıştır.

(3) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetme-

liğin 26 ncı maddesi çerçevesinde iş birliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu durumda,

önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
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Dampinge karşı önleme tabi DOTP ithalatının gelişimi

MADDE 11 – (1) TÜİK verilerine göre, DOTP 2017 yılına kadar “tereftalik asitin diğer

esterleri” eşya tanımlı 2917.39.95.90.12 GTİP altında sınıflandırılmış olup, 2017 yılında yapı-

lan GTİP değişikliği sonucunda müstakil olarak 2917.39.95.90.13 GTİP altında sınıflandırıl-

maya başlanmıştır. Orijinal damping soruşturması kapsamında 2917.39.95.90.12 GTİP’li eşya

ithalatının DOTP ithalatı olarak değerlendirildiği tespit edilmiş olup, söz konusu ithalat bu

Tebliğ kapsamında DOTP ithalatı olarak anılacaktır.

(2) 2015 yılında 26,9 milyon ABD Doları ve 21.900 ton olan DOTP ithalatı, 2016 yı-

lında 8,6 milyon ABD Doları ve 9.050 ton, 2017 yılında 2,7 milyon ABD Doları ve 2.178 ton,

2018 yılında ise 1,8 milyon ABD Doları ve 1.322 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2015-2018 döneminde sırasıyla

1.231; 952; 1.253 ve 1.344 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 

(4) 2015-2016 döneminde DOTP’nin genel ithalatının tamamına yakın kısmının Güney

Kore menşeli olduğu görülmektedir. Anılan ithalatta dampinge karşı önlemin 20/10/2017 tari-

hinde yürürlüğe girmesi sonrasında söz konusu ülkenin genel ithalat içindeki payında bir miktar

düşüş gözlenmiştir. Güney Kore menşeli ithalatın payı miktar bazında 2017 yılında %94, 2018

yılında ise %77 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

(5) Buna göre Güney Kore menşeli DOTP ithalatının 2015 yılında 26,4 milyon ABD

Doları ve 21.700 ton, 2016 yılında 8,5 milyon ABD Doları ve 8.934 ton seviyesinde, 2017 yı-

lında önlemin etkisiyle daha da gerileyerek 2,6 milyon ABD Doları ve 2.047 ton seviyesinde

gerçekleştiği görülmektedir. Anılan ithalat 2018 yılında ise 1,4 milyon ABD Doları ve 1.017

ton seviyesine gerilemiştir.  

(6) Güney Kore menşeli DOTP ithalatının ortalama birim fiyatlarının 2015-2018 dö-

neminde genel ithalata benzer şekilde sırasıyla 1.217; 947; 1.265 ve 1.344 ABD Doları/ton se-

viyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(7) Diğer taraftan, 2015-2018 döneminde Güney Kore’den DİR kapsamında yapılan

ithalatın toplam ithalat içindeki miktarsal payının 2018 yılında büyük oranda arttığı tespit edil-

miştir. Buna göre söz konusu oran 2015-2017 yıllarında %6-4 seviyelerindeyken 2018 yılında

%94’e yükselmiş olup, dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında ithalatın büyük

bölümünün DİR kapsamında yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, soruşturma döneminde DOTP’nin

Güney Kore dışındaki ülkelerden DİR kapsamında ithal edilmediği tespit edilmiştir.

(8) LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirim raporuna ilişkin sunulan görüşlerde Güney

Kore'den DOTP ithalatının söz konusu önlemin uygulanmasından önce de önemli ölçüde düş-

tüğü ve DOTP ithalatında meydana gelen düşüşün dampinge karşı önlem dışında başka unsur-

lardan kaynaklandığı iddia edilmektedir. Ancak DOTP ithalatının dampinge karşı önlemin yü-

rürlüğe girmesinden önce de azalıyor olmakla birlikte, önlem sonrasında çok ciddi şekilde düş-

tüğü aşikardır. Ayrıca 2018 yılında yapılan 1.017 ton seviyesindeki ithalatın da miktar bazında

%94’lük kısmının damping önlemine tabi olmayan DİR kapsamında gerçekleştiğinin de göz

önünde tutulması gerekmektedir. Buna göre 2018 yılında yapılan kesin ithalat 57 tondur. 
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Soruşturma konusu eşya ithalatının gelişimi

MADDE 12 – (1) TÜİK verilerine göre, 2015 yılında 9,3 milyon ABD Doları ve 3.757

ton olan soruşturma konusu eşyanın genel ithalatı 2016 yılında 9,2 milyon ABD Doları ve

3.892 ton, 2017 yılında 17,8 milyon ABD Doları ve 9.726 ton, 2018 yılında ise 18,3 milyon

ABD Doları ve 8.964 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 

(2) Anılan ithalatın ortalama birim fiyatlarının 2015-2018 döneminde sırasıyla 2.479;

2.366; 1.832 ve 2.043 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(3) Soruşturma konusu eşyanın Güney Kore menşeli ithalatı ise DOTP ithalatında dam-

pinge karşı önlemin yürürlüğe girişine kadar ihmal edilebilir seviyelerde (2015 yılında 150 bin

ABD Doları ve 55 ton; 2016 yılında 230 ABD Doları ve 80 kg) gerçekleşerek 2017 yılında sı-

fırlanmış iken, dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında 2018 yılında 1,4 milyon

ABD Doları ve 995 ton seviyesine yükselmiştir. 2018 yılında Güney Kore’nin soruşturma ko-

nusu ürün ithalatında Hollanda, Almanya ve ABD’den sonra dördüncü sıraya yerleştiği ve 2017

yılında sıfır olan ithalat payını miktar bazında %11’e yükselttiği görülmektedir.

(4) Soruşturma konusu eşyanın Güney Kore menşeli ithalatının ortalama birim fiyatları

incelendiğinde 2015 yılında 2.747 ABD Doları/ton; 2016 yılında 2.875 ABD Doları/ton olan

birim fiyatın 2018 yılında 1.405 ABD Doları/ton seviyesine gerilediği görülmektedir. 2015-

2016 döneminde oldukça yüksek olan ortalama birim fiyatın 2018 yılında neredeyse yarıya

inerek DOTP’nin birim fiyatı ile benzer bir seviyeye geldiği görülmektedir. 

(5) 2018 yılında Güney Kore’den soruşturma konusu eşyanın ithalatını yapan firmalar

incelendiğinde, söz konusu firmaların büyük kısmının dampinge karşı önlemin yürürlüğe gir-

mesi öncesinde Güney Kore’den DOTP ithalatı yapan firmalar olduğu görülmektedir. Benzer

şekilde Güney Kore’den ülkemize soruşturma konusu ürün ihracatı yapan firmaların DOTP

ihracatı yapan firmalarla büyük oranda aynı olduğu anlaşılmıştır.

(6) Trademap veri sisteminde altılı bazda yer alan soruşturma konusu eşya istatistikleri

incelenmiştir. Buna göre Güney Kore’nin Türkiye’ye soruşturma konusu ürünün içinde bulun-

duğu 3812.20 gümrük tarife pozisyonlu eşya ihracatı 2015-2017 döneminde gerilemiş; dam-

pinge karşı önlem sonrası 2018 yılında ise önemli miktarda yükseliş göstererek bir önceki yıla

göre değer bazında %355, miktar bazında ise %186 oranında artmıştır. Böylece Türkiye, Güney

Kore’nin 3812.20 gümrük tarife pozisyonlu ürün ihracatında ilk sıraya yerleşmiştir. Söz konusu

ihracatın 2015 yılında 559 bin ABD Doları ve 763 ton; 2016 yılında 449 bin ABD Doları ve

718 ton; 2017 yılında 360 bin ABD Doları ve 510 ton seviyesinde gerçekleştiği, 2018 yılında

ise 1,6 milyon ABD Doları ve 1.459 ton seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir. Söz konusu ih-

racatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde, 2015-2017 döneminde 0,73; 0,61 ve 0,63 ABD

Doları/kg seviyelerinde olan birim fiyatın 2018 yılında %59 artarak 1,12 ABD Doları/kg sevi-

yesine geldiği görülmektedir. İhraç miktarı ve fiyatlarındaki söz konusu artış, ihraç edilen ürün-

de 2018 yılında bir farklılaşma olduğuna işaret etmektedir. Soruşturma döneminde anılan ürün-

de Güney Kore’nin Türkiye dışındaki ülkelere toplam ihracatı incelendiğinde, söz konusu ih-

racatın 2018 yılında bir miktar artış göstermesine rağmen, artış oranının değer bazında %43,
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miktar bazında ise %98 seviyesinde olduğu ve Türkiye’ye ihracat artışının çok altında kaldığı

görülmektedir. Ayrıca 2018 yılında söz konusu ihracatta ortalama birim fiyatlarda önemli oran-

da (%62) düşüş yaşanırken, Türkiye’ye ihraç fiyatlarında DOTP fiyatlarına yakınsayacak şe-

kilde artış yaşandığı görülmektedir.  

Ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliğe ilişkin değerlendirme

MADDE 13 – (1) Güney Kore menşeli DOTP ile soruşturma konusu ürünün ithalat

istatistiklerinin incelenmesinden, anılan ülke menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin

yürürlüğe girmesinden sonra DOTP ithalatının ciddi oranda azaldığı ve 2018 yılında düşük

miktardaki ithalatın da tamamına yakınının DİR kapsamında yapıldığı; diğer taraftan   soruş-

turma konusu ürün ithalatının aynı dönemde başladığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye

ile Güney Kore arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde, söz konusu dampinge karşı ön-

lemin yürürlüğe girmesi sonrasında değişiklik meydana geldiği değerlendirilmektedir. 

Yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltılmasına ilişkin

değerlendirme

MADDE 14 – (1) Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yü-

rürlüğe girmesi sonrasında, anılan ülke menşeli DOTP ithalatı ciddi oranda düşüş gösterirken

eşzamanlı olarak soruştuma konusu ürünün ithalatının önemli oranda arttığı tespit edilmiştir.

Söz konusu artışın yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlen-

dirilmektedir.

(2) Bunun yanı sıra fiyatlar bakımından değerlendirme yapıldığında, Güney Kore men-

şeli DOTP’nin ortalama ithal birim fiyatının 2015-2017 döneminde sırasıyla 1.217; 947 ve

1.265 ABD Doları/ton seviyelerinde gerçekleşirken, soruşturma konusu ürünün fiyatlarının

2015 yılında 2.747; 2016 yılında 2.875 ABD Doları/ton olduğu ve 2018 yılına kadar soruşturma

konusu ürün fiyatının DOTP fiyatının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Dampinge karşı

önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında 2018 yılında soruşturma konusu ürün fiyatının (1.405

ABD Doları/ton) önemli oranda düştüğü ve DOTP ortalama ithal birim fiyatı (1.344 ABD Do-

ları/ton) ile oldukça yakınsadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 2018 yılında dampinge karşı

önleme tabi olmayan soruşturma konusu ürünün piyasaya girerek yürürlükteki dampinge karşı

önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir. 

(3) LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirim raporuna ilişkin sunulan görüşlerde 2018

yılında firmanın ihraç etmekte olduğu soruşturma konusu ürün fiyatları ile 2015 yılında soruş-

turma konusu ürün dışında ithal edilen ürünlerin fiyatlarının karşılaştırılmasının doğru bir de-

ğerlendirme olmayacağı dolayısıyla firmanın soruşturma konu ürün ihracatının yürürlükteki

dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azaltmadığı ifade edilmektedir. Söz konusu değer-

lendirme 3812.20.90.00.00 GTİP’li soruşturma konusu ürün fiyatlarının yıllar itibarıyla genel

olarak gelişimini göstermek amacıyla yapılmış olup esas olarak 2018 yılında soruşturma konusu

ürünün DOTP fiyatına çok yakın, hatta bir miktar altında fiyattan dampinge karşı önleme tabi

olmadan piyasaya girerek dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendiril-

mektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Eşyaya İlişkin Tespitler

DOTP ile soruşturma konusu ürünün karşılaştırılması

MADDE 15 – (1) Soruşturma kapsamında, DOTP’nin bir miktar değişikliğe uğratılarak

soruşturma konusu ürün şeklinde ithal edilmesiyle, önleme konu ülkeden benzer malların it-

halatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılınıp kılınmadığı incelenmiştir.

Bu kapsamda iki ürün grubu ithalat miktar ve fiyatlarının yanı sıra üretim yöntemleri; kimyasal

içerikleri; fiziksel ve kimyasal özellikleri; kullanım alanları ve ikame edilebilirlikleri; kullanı-

cıları; pazarlama, satış ve dağıtım kanalları, müşteri tercihleri ve maliyetleri gibi özellikleri

bakımından karşılaştırılmış ve benzer ürün olup olmadıkları incelenmiştir. 

(2) İki ürün grubu üretim yöntemleri itibarıyla karşılaştırılmıştır. DOTP’nin üretim yön-

temi, bir kimyasal maddenin katalist eşliğinde uygun sıcaklıkta bir başka kimyasal madde ile

doğrudan esterleştirilmesidir. Soruşturma konusu üründe ise öncelikle DOTP’nin üretildiği,

sonrasında DOTP’nin bir başka kimyasal madde ile trans-esterifikasyonu sonucunda soruştur-

ma konusu ürünün ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Buna göre, soruşturma konusu ürünün,

DOTP’nin değişikliğe uğratılması yoluyla üretildiği görülmektedir. Ayrıca, soru formlarına ve-

rilen yanıtlardan ve ihracatçı firmaların web sitelerinde yapılan araştırmalardan soruşturma ko-

nusu ürünün önemli oranlarda DOTP içerdiği anlaşılmaktadır. 

(3) İki ürün grubunun fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. DOTP ile soruş-

turma konusu ürünlerin fiziksel özellikleri şeffaf sıvı görünümleri ve karakteristik kokuları

benzerlik göstermektedir. Söz konusu ürünler farklı kimyasal bileşikler olduğundan, fiziksel

ve kimyasal özellikleri birebir aynı olmayabilmektedir. Diğer taraftan, soruşturma konusu ürü-

nün farklı tiplerinin de içeriğindeki kimyasalların miktarı farklılık gösterdikçe bazı farklı özel-

liklere sahip olabildiği anlaşılmıştır. Ancak, DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin temelde

benzer özelliklere sahip fitalat içermeyen plastifiyanlar olduğu değerlendirilmektedir. Diğer

taraftan, DOTP ile soruşturma konusu ürün arasında fiziksel ve kimyasal farklılıklar olsa da

soruşturma konusu ürün ile DOTP’nin esaslı unsurunun aynı olduğu değerlendirilmektedir.

(4) DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin kullanım alanlarının temelde aynı olduğu

anlaşılmaktadır. Her iki ürün grubu da fitalat içermeyen plastifiyanlar olup, PVC pasta ve hamur

karışımlarında yumuşatıcı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu ürünler tüm kalenderleme sis-

temlerinde; otomotiv sektöründe; PVC granül, PVC pasta üretiminde; kablo, suni deri, eldiven,

duvar kağıdı üretiminde, fitalat içermeyen eşya üretiminde (oyuncak sektöründe, bazı özel hor-

tumların üretiminde, masa örtüsü üretimi gibi alanlarda), PVC yer muşambaları, paspas ve

branda üretiminde kullanılmaktadır. Bu kapsamda, iki ürün grubunun ikame edilebilir olduğu

değerlendirilmektedir.

(5) İki ürün grubunun üretici/ihracatçı ve kullanıcılarının büyük ölçüde aynı olduğu

görülmekte olup; ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtım kanalları ve müşteri tercihleri açısından

büyük ölçüde benzerlik gösterdiği değerlendirilmektedir. 

(6) Bunun yanı sıra, DOTP ile soruşturma konusu ürünün üretim maliyetleri karşılaş-

tırılmış olup, büyük ölçüde benzer hammaddeler ve benzer üretim yöntemi ile üretilen ürünlerin

üretim maliyetlerinin birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiştir. İki ürünün üretim maliyetle-
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rinin birbirine çok yakın olması, DOTP’nin değişime uğratılmasının önemli bir maliyet farkı

yaratmadığını göstermekte olup, bu durumda DOTP’nin değişime uğratılarak soruşturma ko-

nusu ürünün üretilmesinde ekstra bir maliyete katlanılmasına gerek bulunmadığı değerlendi-

rilmektedir. 

(7) Bu çerçevede DOTP ile soruşturma konusu ürünün bahse konu özellikleri itibarıyla

benzer ürün oldukları ve soruşturma konusu ürün ithalatının yürürlükte bulunan dampinge karşı

önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni ve ekonomik gerekçesi bulunmadığı değer-

lendirilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhracatçı Firmalara İlişkin Tespitler

LG Chem. Ltd.

MADDE 16 – (1) Güney Kore’de yerleşik LG Chem. Ltd. gerekli bilgi ve belgeleri

sağlayarak soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunmuştur. Anılan firmaya ilişkin inceleme

firma tarafından soru formu kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler ile soruşturma otoritesince

elde edilen diğer bilgi ve belgelerin incelenmesiyle yapılmış olup, yerinde doğrulama soruş-

turmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

(2) LG Chem Ltd. firmasının dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi öncesinde

DOTP’nin, önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında ise soruşturma konusu ürünün Güney

Kore’den önemli ihracatçısı olduğu görülmektedir. Firmanın iki ürün grubunda ihracat verile-

rinin incelenmesinden firmanın ihracatının DOTP’den, benzer özelliklere ve fiyata sahip olan

soruşturma konusu ürüne kaydığı tespit edilmiştir.

(3) LG Chem. Ltd. tarafından soruşturma konusu ürünün iki farklı tipte üretildiği ve

Türkiye’ye ihraç edildiği belirtilmiştir. Firmanın web sitesinde söz konusu ürünlerin 2014 yı-

lından bu yana ticari olarak üretildiği ifade edilmektedir. Ancak firmanın Türkiye’ye soruşturma

konusu ürün ihracatının Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yü-

rürlüğe girmesinden sonra başladığı tespit edilmiştir.

(4) LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirim raporuna ilişkin sunulan görüşlerde so-

ruşturma konusu eşyanın DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesinden

önce de üretildiği/satıldığı ve diğer ülkelere de ihraç edildiği belirtilmiştir. Firma tarafından

soruşturma konusu ürünlerin patent kaydına sahip olduğu ülkelere satıldığı; esasen yurt içi pi-

yasada da satıldığı ve 2017 yılında Türkiye’ye numune gönderildiği ifade edilmiştir. Firma ta-

rafından soruşturma konusu ürünün DOTP’nin ikamesi olarak kabul edilemeyeceği iddia edil-

mektedir. Öncelikle TÜİK istatistiklerinde firmanın 2017 yılında soruşturma konusu ürün ih-

racatının bulunmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin 2014 yılından beri

üretilip satılmakta olduğu bilgisine nihai bildirim raporunda yer verilmiş olup buna göre anılan

ürünlerin iç piyasaya ve diğer ülkelere satışlarının bulunması izahtan varestedir. Nitekim, so-

ruşturma kapsamında söz konusu ürünlerin Türkiye’ye DOTP ithalatında uygulanan dampinge

karşı önlemden kaçınma saikiyle ihraç edildiği değerlendirilmekte olup, soruşturma otoritesinin

anılan ürünlerin bu amaçla üretildiği/geliştirildiği gibi bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.
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(5) Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi

sonrasında, firmanın anılan ülke menşeli DOTP ihracatının ciddi oranda düşüş gösterdiği ancak

eşzamanlı olarak soruşturma konusu ürünün ihracatının önemli oranda arttığı tespit edilmiştir.

Söz konusu artışın yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlen-

dirilmektedir. Bunun yanı sıra fiyatlar bakımından değerlendirme yapıldığında, firmanın 2018

yılında soruşturma konusu ürün ortalama ihraç birim fiyatının DOTP fiyatının bir miktar altında

olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılında damping vergisine tabi olmayan soruşturma

konusu ürünün DOTP fiyatının bir miktar altında fiyatla piyasaya girerek yürürlükteki dam-

pinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir. 

(6) Firmanın internet sitesinde yer alan soruşturma konusu ürüne ait tanıtım kataloğun-

da, iki farklı tipte üretilen söz konusu ürün LG Chem. Ltd. tarafından geliştirilmiş, DOTP’nin

modifiye edilmiş bir hali olarak tanıtılmaktadır. Ayrıca, söz konusu ürünlerin 2014 yılından bu

yana ticari olarak üretildiği belirtilmiştir. Ancak firmanın Türkiye’ye soruşturma konusu ürün

ihracatının Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girme-

sinden sonra başladığı tespit edilmiştir. 

(7) Firma tarafından üretilen/ihraç edilen DOTP ile soruşturma konusu ürün ihracat

miktar ve fiyatları ile birlikte üretim yöntemleri; kimyasal içerikleri; fiziksel ve kimyasal özel-

likleri; kullanım alanları ve ikame edilebilirlikleri; kullanıcıları; pazarlama, satış ve dağıtım

kanalları, müşteri tercihleri gibi özellikleri bakımından kıyaslanmıştır. 

(8) Firmanın ülkemize ihracatında 2018 yılında DOTP’den soruşturma konusu ürüne

kaymanın yanı sıra, anılan dönemde LG Chem. Ltd. tarafından ihraç edilen DOTP ile soruş-

turma konusu ürünün ortalama birim ihraç fiyatlarının çok yakın olduğu görülmektedir. 

(9) Soruşturma konusu ürünün üretim şekline ilişkin olarak LG Chem. Ltd. tarafından

soru formuna verilen yanıtlardan, firma tarafından ilk aşamada DOTP’nin üretildiği, sonrasında

DOTP kullanılarak soruşturma konusu ürünün üretildiği anlaşılmıştır. Söz konusu firmanın

Avrupa Patent Ofisine yaptığı bir başvuruda soruşturma konusu ürün DOTP/BOTP/DBTP ka-

rışımı olarak tanımlanmış ve üretim metodu olarak firmaca soru formuna verilen yanıtlarda

bulunan üretim şemasındaki üretim yöntemi anlatılmıştır. LG Chem. Ltd. tarafından soru for-

muna verilen yanıtlarda, soruşturma konusu ürününün her iki tipinin de ağırlıkça oldukça yük-

sek oranlarda DOTP içerdiği ifade edilmiştir. 

(10) Firma tarafından üretilen/ihraç edilen DOTP ile soruşturma konusu ürünün fiziksel

ve kimyasal özellikleri itibarıyla bazı farklılıklar gösterdiği görülmekle birlikte, temelde iki

ürün grubunun da fitalat içermeyen plastifiyanlar olduğu anlaşılmaktadır. Firma tarafından da

soruşturma konusu ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından DOTP’den farklılık

gösterdiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, firma tarafından üretilen soruşturma konusu ürü-

nün iki tipinin de bazı özellikler bakımından birbirinden farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bu

çerçevede, DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bazı fark-

lılıklar göstermekle birlikte, söz konusu farklılıkların soruşturma konusu ürünün DOTP yerine

ihraç edilmesinin temel nedeni olmadığı, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli

bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmadığı değerlendirilmektedir.
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(11) Firma tarafından üretilen/ihraç edilen DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin kul-

lanım alanlarının temelde aynı olduğu ve ürünlerin ikame edilebilir olduğu anlaşılmaktadır.

Firmanın ürün tanıtım kataloğunda da ürün doğa dostu bir plastifiyan, DOTP’nin modifiye

edilmiş bir hali olarak tanıtılmaktadır. Diğer taraftan, her iki ürün grubunun da fitalat içerme-

mesi itibarıyla doğa dostu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca firma tarafından soru formuna verilen

yanıtlarda soruşturma konusu ürünün kullanım alanı olarak duvar kaplamaları, suni deri, ka-

lenderleme levhası, koltuk kaplama katmanı ve bileşim olarak belirtilmekte olup, DOTP’den

farklı bir kullanım alanının belirtilmediği görülmektedir. 

(12) LG Chem. Ltd. firmasından 2018 yılında soruşturma konusu ürün ithalatı yapan

firmaların önemli bir kısmının, soruşturma döneminde anılan firmadan DOTP ithalatı yapmış

olan firmalar ile aynı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla iki ürün grubunun kullanıcılarının ve

pazarlama, satış ve dağıtım kanallarının ve müşteri tercihlerinin büyük oranda benzer olduğu

değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, soruşturma kapsamında soru formuna verilen yanıtlarda

bazı firmalarca soruşturma konusu ürünün DOTP’ye göre daha iyi performansa sahip olması

nedeniyle tercih edildiği belirtilmiştir. Ancak; LG Chem. Ltd. firmasının ürün gamında 2014

yılından itibaren hem DOTP’nin hem de soruşturma konusu ürünün bulunmasına rağmen, anı-

lan firmaların dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi öncesinde DOTP ithalatı yapmakta

iken, soruşturma konusu ürünleri önlem sonrasında ithal etmeye başladıkları tespit edilmiştir.

Ayrıca, bir başka ithalatçı firma tarafından ise dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi ön-

cesinde LG Chem. Ltd. firmasından DOTP ithal ettikleri, önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında

fiyat sebebiyle soruşturma konusu ürünü ithal etmeye başladıkları ve soruşturma konusu ürün

performansının DOTP’den daha iyi olmadığı ifade edilmiştir. 

(13) Bu çerçevede, LG Chem. Ltd. firmasınca üretilen/ihraç edilen DOTP ile soruşturma

konusu ürünün kıyaslanması sonucunda, firma tarafından soruşturma konusu ürünün ihracatının

yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni ve eko-

nomik gerekçesi bulunmadığı değerlendirilmektedir.

(14) LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirim raporuna ilişkin sunulan görüşlerde so-

ruşturma konusu ürünlerin firma tarafından geliştirilen patentli ürünler olduğu; çeşitli kimya-

salları içeren ve bu kimyasalların reaksiyonu sonucunda meydana gelen yeni bir kimyasal ürün

olduğu ve önlemlerin etkisiz kılınması amacıyla ihraç edilmediği iddia edilmektedir. Soruş-

turma kapsamında DOTP ile soruşturma konusu ürün temel özellikleri bakımından kıyaslanarak

soruşturma konusu ürünlerin DOTP ile benzer ve ikame edilebilir olduğu ve ayrıca üretim yön-

temi ve içeriğindeki DOTP miktarı göz önüne alındığında DOTP’nin bir miktar değişikliğe

uğratılmış hali olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, firmanın soruşturma konusu ürün tanıtım kata-

loğunda söz konusu ürün, DOTP’nin değişime uğramış hali olarak tanıtılmaktadır. Bu kapsam-

da LG Chem. Ltd. firmasınca üretilen soruşturma konusu ürünlerin firma tarafından daha ön-

ceden geliştirilmiş patentli ürünler olduğu bilinmekle beraber anılan ürünlerin ülkemize ihra-

catının DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında önlemden ka-

çınma amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. 

9 Kasım 2019 – Sayı : 30943                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



(15) Bunun yanı sıra, soruşturma konusu ürünün Güney Kore’den diğer  ihracatçıları

soruşturma kapsamında iş birliğine gelmemiş olmakla birlikte bu firmalarca ihraç edilmekte

olan ürünlere ilişkin olarak firmaların internet adreslerinde araştırma yapılmış olup, ürünün

önemli ihracatçılarından bir diğerince ihraç edilen ürünün de belirli bir ticari adla satışa sunul-

muş olan DOTP bazlı, patentli, fitalatsız bir plastikleştirici olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede

LG Chem. Ltd. tarafından üretilen soruşturma konusu eşyaya benzer özelliklere sahip patentli

ürünlerin diğer firmalarca da üretilip satılmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

(16) LG Chem. Ltd. firmasınca ayrıca, ABD tarafından DOTP ithalatında yürütülen an-

ti-damping soruşturmasında DOTP’nin bir ürünün içerisine kimyasal reaksiyonla eklendiği

durumlarda DOTP içeren kimyasal bileşimlerin soruşturma konusu ürün kapsamına alınmadığı

ve bu sebeple soruşturma konusu ürünün ihracatının da  önlemlerin etkisiz kılınması faaliyetleri

kapsamında değerlendirilemeyeceği iddia edilmektedir. Öncelikle başka bir idare tarafından

DOTP ithalatında yürütülen damping soruşturması kapsamında ürün tanımının iddia edilen şe-

kilde belirlenmiş olmasının Genel Müdürlükçe yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı

soruşturma ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu önlem bir damping önlemi olup,

anılan eşya ithalatında önlemlerin etkisiz kılınması faaliyetleri olması durumunda, bunun in-

celemesi yeni bir soruşturma kapsamında yapılmaktadır. Diğer taraftan, ABD tarafından DOTP

ithalatında yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemde soruşturma konusu ürünün DOTP’nin

gümrük tarife pozisyonunun yanı sıra soruşturma konusu eşyanın yer aldığı 3812.20.10.00.00

gümrük tarife pozisyonundan da ithal edilebileceği belirtilmiştir.   

(17) LG Chem. Ltd. firmasınca ayrıca DOTP ile dioktil ftalatın ikame edilebilirlikleri

göz önüne alındığına aynı soruşturma kapsamına alınabilecekken idarece iki farklı damping

soruşturmasına tabi tutulmaları gerekçe gösterilerek soruşturma konusu ürünlerin DOTP ile

aynı veya ikame ürün olarak değerlendirilmesinin doğru bir tespit olmadığı iddia edilmektedir.

Damping ve önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalar doğası itibariyle farklı nitelikte

olup, dioktil ftalat ile DOTP için iki ayrı damping soruşturması yürütülmüş olması ile haliha-

zırda yürütülmekte olan soruşturmada DOTP ile soruşturma konusu ürünün benzer ürün olarak

değerlendirilmesi arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Kararda önlemlerin et-

kisiz kılındığının tespiti halinde damping önleminin önleme konu ülkeden benzer malın itha-

latına genişletilebileceği hükme bağlanmıştır.

(18) LG Chem. Ltd. firmasınca, GTİP kodlarının bilgi amaçlı olup soruşturma konusu

ürün kapsamı anlamına gelmediği belirtilmekte ayrıca firma tarafından üretilen soruşturma ko-

nusu ürünlerin üretim şekli dolayısıyla bu kapsamdan çıkarılması gerektiği iddia edilmektedir.

Firma tarafından da belirtildiği üzere GTİP kodları bilgi amaçlı olarak verilmiş olup esas olan

soruşturma konusu ürüne ilişkin eşya tanımıdır. Bu kapsamda 3812.20.90.00.00 GTİP altında

çeşitli plastikleştiriciler yer almakta olup, LG Chem. Ltd. firmasınca Türkiye’ye ihraç edilen

eşya DOTP ile detaylı bir şekilde kıyaslanmış ve benzer ürün olduğu tespit edilmiştir. 

(19) Bu çerçevede, LG Chem. Ltd. firmasınca DOTP ile soruşturma konusu üründe ti-

caretin gerçekleştirilme şeklinde değişiklik meydana geldiği ve yürürlükteki dampinge karşı

önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir

uygulama, işlem veya iş sonucunda önlemin etkisiz kılındığı değerlendirilmektedir. Bunun

yanı sıra, firmanın soruşturma konusu ürün ihracatındaki artışın yürürlükteki dampinge karşı

önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.
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İşbirliğine gelmeyen firmalar

MADDE 17 – (1) Güney Kore’de yerleşik ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri

ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun bir başvuru alınmamış

olup, anılan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında iş birliğine gelmedi

olarak addedilmiştir. Anılan madde hükümleri uyarınca iş birliğinde bulunmayan firmalar için

belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, Güney

Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında söz ko-

nusu ithalat oldukça düşerken anılan ülkeden soruşturma konusu ürün ithalatının önemli oranda

artış göstermesi ve ortalama ithal birim fiyatlarının oldukça düşerek DOTP’nin fiyatına yakın-

saması; DOTP ile soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ve ihracatçılarının büyük oranda aynı

firmalar olması hususları göz önüne alındığında, iş birliğinde bulunmayan firmaların, yürür-

lükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik ge-

rekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, önlemi etkisiz kıldığı değerlendi-

rilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Değerlendirme

MADDE 18 – (1) Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yü-

rürlüğe girmesinden sonra DOTP ithalatının ciddi oranda azaldığı; diğer taraftan soruşturma

konusu ürün ithalatının artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, dampinge karşı önlemin

yürürlüğe girmesinden sonra, anılan ürünlerde Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaretin ger-

çekleştirilme şeklinde değişiklik meydana geldiği tespit edilmiştir. 

(2) Bunun yanı sıra, soruşturma konusu ürün ithalatının gerek miktar ve gerekse fiyat

açısından yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmek-

tedir.

(3) Bunun yanında, dampinge karşı önleme tabi DOTP ile soruşturma konusu ürün fi-

ziksel ve kimyasal özellikleri; üretim şekilleri; kullanım alanları; kullanıcıları; pazarlama, satış

ve dağıtım kanalları; müşteri tercihleri ve maliyet yapıları yönünden karşılaştırılmıştır. Bu kap-

samda, iki ürün grubunun benzer ve ikame edilebilir ürünler olduğu değerlendirilmektedir.     

(4) Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan LG Chem. Ltd. firmasınca ticaretin

gerçekleştirilme şeklinde değişiklik meydana geldiği ve yürürlükteki dampinge karşı önlemden

kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama,

işlem veya iş sonucunda önlemin etkisiz kılındığı değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, fir-

manın soruşturma konusu üründe ülkemize yönelik ihracatındaki artışın, miktar ve fiyatlar ba-

kımından yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmek-

tedir.

(5) Güney Kore’de yerleşik diğer soruşturma kapsamı firmalar iş birliğinde bulunmamış

olup bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, Güney Kore

menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında söz konusu

ithalat oldukça düşerken anılan ülkeden soruşturma konusu ürün ithalatının önemli oranda artış
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göstermesi ve ortalama ithal birim fiyatlarının oldukça düşerek DOTP’nin fiyatına yakınsaması;

DOTP ile soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ve ihracatçılarının büyük oranda benzerlik

göstermesi hususları göz önüne alındığında, iş birliğinde bulunmayan firmaların, yürürlükteki

dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi

bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri

etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 19 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere Güney Kore menşeli olarak beyan edilen 3812.20.90.00.00

GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşyadan “yalnız dioktil tereftalat içerenler”in ithalatında, İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) kapsamında Güney Kore

menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı

oranda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-

mesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik

olarak Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmesine karar veril-

miştir.

Uygulama

MADDE 20 – (1) Gümrük idareleri, 19 uncu maddede yer alan tabloda GTİP, tanım

ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest

dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda dampinge karşı

kesin önlemi uygular.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) çerçe-

vesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak Gümrük idarelerince Kararın 11 inci mad-

desinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) ile yü-

rürlüğe konulan Güney Kore menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız

Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu

önlem için de geçerlidir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 9 Kasım 2019 – Sayı : 30943



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

SAC KALINLIK ÖLÇÜMÜ VE KAMERA İLE SU ALTI SÖRVEYİ YAPACAK 
FİRMALARIN YETKİLENDİRMELERİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gemi ve su araçlarında sac kalınlık ölçümü ve ka-

mera ile su altı sörveyi yapacak firmaların yetkilendirilmesine, denetimine ve yetkilendirilen
firmalara uygulanacak idari yaptırımlara yönelik usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Türk Bayraklı gemi ve su araçlarına sac kalınlık ölçümü

ve kamera ile su altı sörveyi hizmeti verecek firmaları ve çalışanlarını kapsar. 18/1/2017 tarihli
ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönet-
meliği kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan yetki alan firmalara bu Tebliğ kapsamında
yeniden yetkilendirme işlemi yapılmaz ancak bu Tebliğ kapsamındaki idari yaptırımlar Türk
Bayraklı gemilere hizmet veren firmalara uygulanır.  

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı
Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
namenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Gemi: Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen adı, tonilatosu ve kullanma amacı

ne olursa olsun her aracı,
c) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlü-

ğünü,
ç) Liman Başkanlıkları: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarını,
d) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kul-

lanılan, her türlü araç ve yapıyı,
e) Yetkilendirilmiş kuruluş: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında İdare tarafından yet-
kilendirilmiş kuruluşları,

f) Yıldönümü tarihi: Vizeler için belge düzenlemeye esas olan tarihten sonraki on ikinci
aylara tekabül eden tarihi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler ve Yetkilendirme

Başvuru yerleri ve gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) Gemi ve su araçlarında kamera ile su altı sörveyi ve sac kalınlık öl-

çümü yapacak firmalar Liman Başkanlıklarına aşağıdaki belgeler ile müracaat ederler:
a) Başvuru dilekçesi.
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b) Firma yetkilisinin kimlik fotokopisi.
c) Firmada çalışanların hizmet sözleşmeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları.
ç) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (noter onaylı veya aslı görülmesi kaydıyla fotokopisi).
d) Firmada yetkili kişinin imza sirküleri (noter onaylı veya aslı görülmesi kaydıyla fo-

tokopisi).
e) Belgelendirme ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesa-

bına yatırıldığına dair makbuz (aslı veya onaylı sureti).
f) Firmanın yönetim ve organizasyon yapısı, iş talimatları, ekipman kullanım talimatları

ve raporlama sistemi.
(2) Kamera ile su altı sörveyi yetkisi alacak firmalar ilave olarak aşağıdaki belgeleri

Liman Başkanlıklarına sunarlar:
a) 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıa-

damları Yönetmeliği gereği dalış operasyonlarında gerekli asgari sayıdaki personelin bilgileri.
b) Dalış operasyonlarında kullanılacak ekipmanın ve personelin Profesyonel Sualtıa-

damları Yönetmeliği kapsamında sahip oldukları yeterlik belgeleri, sağlık raporları ve dalış ta-
kım muayene raporları.

c) Ekipman ve teçhizata ait EK-1 tablo (Bilgiler Liman Başkanlığı ve firma yetkilisi
tarafından imzalanır. Ayrıca yetki alacak firma EK-1’de yer alan tabloda belirtilenlerle sınırlı
kalmamak kaydıyla sahip olduğu teçhizat ve ekipman listesini sunar.).

ç) Dalgıçlar ve ilgili personel için su altı haberleşme sisteminin kullanılması, su altı vi-
deo gösterimi (güvertede TV ekranı ile), geminin su altı yapısı, korozyon, ezilme, deforme ol-
muş boya gibi hasarların tespitini de içerecek bir eğitim programı ve firmada çalışan dalgıçların
eğitim kayıtları, her bir dalgıç için gemilere yönelik su altı sörveyi ile ilgili en az 10 dalışa ait
rapor (Eğitimler en az 2 yıl gemilerde su altı sörveyine katılmış ve en az dalış amiri seviyesin-
deki personel tarafından verilir.). 

d) Kullanılacak olan ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu ve bakım tutumlarının düzenli
olarak yapıldığına dair belgeler.

(3) Sac kalınlık ölçümü yetkisi alacak firmalar ilave olarak aşağıdaki belgeleri Liman
Başkanlıklarına sunarlar:

a) Firmalarda görevlendirilecek, ultrasonik muayeneye yönelik akreditasyonu olan ku-
rumdan alınmış, seviye 2 (Level II) belgesine sahip en az bir personelin bilgi ve belgeleri. 

b) Kullanılan cihazların listesi, sahiplik ve kalibrasyon belgeleri (Liste Liman Başkan-
lığı ve firma yetkilisi tarafından imzalanır.).

(4) İdare, ulusal ve uluslararası mevzuatta meydana gelen değişiklikler kapsamında ta-
lep edilen belge ve gereklerde değişiklik yapabilir.

Yetkilendirme ve denetim
MADDE 6 – (1) Liman Başkanlığı tarafından başvuruda bulunan firmanın yeterliliği

konusunda belge üzerinde ve/veya mahallinde denetim yapılır. Ayrıca gerek görülmesi duru-
munda uygulamalı denetimde yapılabilir.

(2) Yapılan denetim sonucunda rapor düzenlenir. Liman Başkanlığınca yapılacak de-
netimin uygun bulunması durumunda EK-2’de yer alan Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapma
Yetki Belgesi ve/veya EK-3’te yer alan Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi üç yıl süreli olarak
ilgili Liman Başkanlığı tarafından düzenlenir. 

(3) Başvurunun bu Tebliğdeki şartları sağlamaması nedeniyle uygun görülmemesi du-
rumunda eksikliklerin tamamlanması için en fazla otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda ek-
sikliğin tamamlanmaması durumunda başvuru iptal edilir. Tekrar yapılacak başvuruda bu Tebliğ
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gereği istenen tüm belgeler yeniden sunulur ve başvuru ücreti yeniden ödenir. Başvurunun uy-
gun bulunması sonrasında gerek görülürse tekrar yerinde denetim yapılır. Liman Başkanlığınca
yapılacak değerlendirmenin uygun bulunması sonucu EK-2’de yer alan Kamera ile Su Altı
Sörveyi Yapma Yetki Belgesi ve/veya EK-3’te yer alan Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi üç
yıl süreli olarak ilgili Liman Başkanlığı tarafından düzenlenir. 

(4) Düzenlenen belgelerin onaylı fotokopileri İdareye gönderilir.
(5) Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapma Yetki Belgesi sahibi firmaların her yıl Liman

Başkanlığı tarafından Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği ve bu Tebliğ gereğince sahip
olması gereken şartları taşımaya devam ettiğinin tespit edilmesi ve yıllık vize ücretinin Ba-
kanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz sunulması
durumunda belgeleri Liman Başkanlığı tarafından belge düzenleme tarihi itibarıyla her yıl dö-
nümü tarihinin bir ay öncesi ve bir ay sonrası aralığında vizeleri yapılır. Liman Başkanlığı ta-
rafından vizesi yapılan Yetki Belgelerinin onaylı fotokopileri İdareye gönderilir.

(6) Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi sahibi firmaların her yıl Liman Başkanlığı tara-
fından bu Tebliğ gereğince sahip olması gereken şartları taşımaya devam ettiğinin tespit edil-
mesi, kullanılan cihazların kalibrasyon belgelerini sunması ve yıllık vize ücretinin Bakanlık
Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz sunulması du-
rumunda belgeleri Liman Başkanlığı tarafından belge düzenleme tarihi itibarıyla her yıl dönü-
mü tarihinin bir ay öncesi ve bir ay sonrası aralığında vizeleri yapılır. Liman Başkanlığı tara-
fından vizesi yapılan Yetki Belgelerinin onaylı fotokopileri İdareye gönderilir.

(7) İdare veya Liman Başkanlıkları tarafından her zaman program dışı denetim yapı-
labilir. Denetimler haberli veya habersiz olarak yapılabilir. Yapılan denetim sonucunda eksiklik
bulunması durumunda en fazla on beş gün süre verilir. Düzeltici faaliyet yapılana kadar firma-
nın yetkisi denetimi yapan Liman Başkanlığı tarafından askıya alınır ve İdareye bildirilir.

Yetkilendirilen firmanın sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Yetkilendirilen firma, her durumda tarafsızlığını korumalıdır. Kendi-

sinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan
uzak çalışır.

(2) Firmalar yaptıkları tüm ölçüm işlerinin, sörveylerin kayıtlarını ve raporlarını on yıl
süreyle muhafaza etmekle ve Liman Başkanlığı veya İdarenin isteği üzerine ibraz etmekle so-
rumludur.

(3) Yetkilendirilen firma; firmada çalışanların hizmet sözleşmeleri ve Sosyal Güvenlik
Kurumu kayıtlarının, sahip oldukları yeterlik belgeleri ve sağlık raporlarının, kullanılan cihaz-
ların kalibrasyonlarının geçerliliklerini korumakla sorumludur.

(4) Yetkilendirilen firma kendisine gelen tüm iş taleplerine, aynı şekilde hizmet vermek,
iş taleplerini haklı bir neden göstermeden geri çevirmemek, gereksiz ek bir külfet yüklemeden
işlerini yapmakla yükümlüdür.

(5) Liman Başkanlığı tarafından yapılacak denetimlerde firma gerekli tüm bilgi ve bel-
geleri sunmak ve gerekli kolaylığı göstermek zorundadır. 

(6) Firma yetki süresi içerisinde kapanması durumunda bu durumu kapanma tarihi ile
birlikte Liman Başkanlığı veya İdareye bildirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

İdari yaptırımlar ve yetki belgesi iptali
MADDE 8 – (1) Yetkilendirilen firmanın bu Tebliğ kapsamında yapmış olduğu ölçüm-

lerin ve kamera ile sualtı sörveyinin uygun olmayan şekilde yapıldığının veya yetkilendirme
şartlarını taşımadığının tespiti durumunda Liman Başkanlığı tarafından firmaya yazılı olarak
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uyarı yapılır ve 5.000 TL idari para cezası verilir. Durumun, uygunsuzluğun tespit edildiği ta-
rihten itibaren iki yıl içinde tekrarında ise ilgili Liman Başkanlığı tarafından 10.000 TL idari
para cezası verilir, yetki belgesi 6 ay askıya alınır ve durum İdareye bildirilir. Askıya alma
süresi uygunsuzluğun tespit edildiği tarihten itibaren başlar. Askıya alma süresinin akabinde,
ilk uygunsuzluğun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde tekrar uyarı alınması durumunda
yetki belgesi iptal edilir, 15.000 TL idari para cezası verilir ve firma bir yıl süre ile yeniden
yetki belgesi alamaz. Firma bu sürenin sonunda yetki belgesi talebinde bulunur ise bu Tebliğ
kapsamında yeni başvuru gibi değerlendirilir.

(2) Yetki veya vize süresi bitmesine rağmen bu Tebliğ kapsamında hizmet verdiği tespit
edilen firmalara tespiti yapan Liman Başkanlığı tarafından 25.000 TL idari para cezası verilir. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında bulunan hizmetler için yetki belgesi almadan yetkisiz bir şe-
kilde hizmet veren firmalara, tespiti yapan Liman Başkanlığı tarafından 50.000 TL idari para
cezası verilir ve bir yıl süre ile firma yetki belgesi için başvuramaz. 

(4) Yetki belgesinin vizesinin zamanında yaptırılmaması durumunda yetki belgesi iptal
edilir ve İdareye bildirilir. Tekrar belge talep edilmesi durumunda bu Tebliğ kapsamında yeni
başvuru gibi değerlendirilir.

(5) 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen program dışı denetimlerde tespit edilen
eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda yetki belgesi iptal edilir ve du-
rum İdareye bildirilir. Tekrar yetki belgesi talep edilmesi durumunda bu Tebliğ kapsamında
yeni başvuru gibi değerlendirilir.

(6) Yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından yetki alan firmaların yapmış olduğu ölçümlerin
ve sörveyin uygun olmayan şekilde yapıldığının veya yetkilendirme şartlarını taşımadığının
tespiti durumunda testin ve sörveyin yapıldığı Liman Başkanlığı tarafından firmaya yazılı ola-
rak uyarı yapılır, 5.000 TL idari para cezası verilir ve İdareye ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlara
bildirilir. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(7) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden firma ve ilgilileri
üç yıl boyunca yetki başvurusunda bulunamaz.

(8) Yetkisi iptal edilen firmaya ait başvuru evrakı ile başka firma isimleri ile yapılabi-
lecek yetkilendirme başvuruları dikkate alınmaz. 

(9) Bu Tebliğde belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(10) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.

(11) Bu Tebliğe göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde öde-
nir.

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce İdare tarafından gemi

ve su araçlarına sac kalınlık ölçümü ve kamera ile su altı sörveyi hizmeti verecek firmalara
düzenlenmiş olan belgeler vize bitiş tarihine kadar geçerli kabul edilir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen seviye 2 (Level II) belge-
sine haiz en az bir personele ilişkin şart, bu Tebliğin yürürlüğe girmeden önce yetki almış fir-
malardan bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl sonra istenir.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
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SAYIŞTAY KARARLARI

Sayıştay Başkanlığından:
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Sayıştay Başkanlığından:
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9717/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9718/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9719/1-1 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9720/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9742/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9822/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9822/2/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9822/3/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9822/4/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9822/5/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9822/6/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1. İdarenin 

a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.111 

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

İhalenin - Niteliği- Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslim Süresi 

1 
33 Kalem Komatsu İş Makinalarina 

Yedek Alımı. 
564087 2019-1489 26.11.2019-14.00 90 Gün 

2 
20 kalem Muhtelif İş Makinalarına 

Fitre Alımı 
564111 2019-1488 26.11.2019-15.00 90 Gün 

 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir 

ve 200.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7. Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 

en az 30 gün olmalıdır. 

8. İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10. Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 9714/1-1 
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TRANSKRANİYAL MANYETİK STİMÜLATÖR SİSTEMİ  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Transkraniyal Manyetik Stimülatör Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/575243 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33 - 0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Transkraniyal Manyetik Stimülatör Sistemi Alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 20.11.2019 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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 
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4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 

4.3.2.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS 

barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi 

ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren 

isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS 

de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması 

gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi 

ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık 

Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait 

TİTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan 

malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 

4.3.2.2. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da                         

TR 960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi 

hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 20.11.2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9834/1-1 
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5 TONLUK HAVA KAPISI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: 5 tonluk hava kapısı yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2019/559325 
Dosya No : 1926074 
1- İDARENİN :  
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)   Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2- İHALE KONUSU MALIN 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 tonluk hava kapısı yedekleri (4 kalem) 
b) Teslim yeri : TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Gelik İşletme 

Ambarı-ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3- İHALENİN 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No:125   ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 21.11.2019 Perşembe günü saat: 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler; 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 21.11.2019 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9695/1-1 
—— • —— 

TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJÜ ALIMI  
İHALESİ SÜRE UZATIM İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
03.11.2019 TARİHLİ VE 30937 SAYILI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLEN “MALATYA 

ŞEKER FABRİKASI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJÜNÜN 
AÇIK İHALE USULÜNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN 2019/552243 İHALE KAYIT 
NUMARALI İHALEMİZİN SON TEKLİF VERME (İHALE) TARİHİ 25 KASIM 2019 PAZARTESİ 
GÜNÜ SAAT 14:00’E UZATILMIŞTIR. 

 9833/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kastamonu Belediye Başkanlığından: 
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI  
MADDE 1: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 

ada 420 nolu parsel (KONUT ALANI E=2:1) Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih 147 nolu 
kararı ile Belediye Encümeninin 08.10.2019 tarih ve 396 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 36.  maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ  
MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri 

içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya 
Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 500,00 ₺ (BeşyüzTürklirası) yatırılarak 
Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. 

İHALE YERİ VE TARİHİ  
MADDE 3: İşin ihalesi 21.11.2019 Perşembe günü saat 15.30’da Aktekke Mahallesi 

Barbaros Caddesi Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:5’te bulunan Encümen Toplantı 
Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ  
MADDE 4: İhaleye konu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 420 nolu parselin 

Muhammen Bedeli 3.500.000,00 ₺. (ÜçmilyonbeşyüzbinTürklirası) olup belirlenen bedeller 
üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır. 

 

MAHALLESİ ADA PARSEL 
YÜZÖLÇÜMÜ 

(m²) 
MUHAMMEN 

BEDELİ 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
KULLANIM 

AMACI 
Mehmet Akif 

Ersoy 
712 420 5.906,94  m² 3.500.000,00 ¨ 105.000,00 ¨ 

KONUT 
ALANI E=2.1 

 
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  
MADDE 5: 
a. Geçici Teminat:  İşin tahmin edilen Muhammen Bedeli ‘nin %3’ünden az olmamak 

şartıyla yukarda belirtilmiştir.  
b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir. 
1) Tedavüldeki Türk Parası, 
2) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş banka 
teminat mektupları, 

3) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları. 
c. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.   
ç.İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Kastamonu Şubesi 
Belediye Başkanlığı Hesabına yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. 
Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale 
günü saat 12.00’dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli 
yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. 

 



9 Kasım 2019 – Sayı : 30943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

İHALE TEKLİF ŞARTLARI 
MADDE 6: İhale teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir. 
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 
MADDE 7: 
a. İç Zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir. 
1) Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak, 
2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen 

rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif 
mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,  

3) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme 
bulunan teklifler geçersiz sayılacak,  

4) Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın 
üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın 
yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

b. Dış Zarf: Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ve başvuru 
dilekçesi ile birlikte; 

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres 
bilgilerinin belirtilmesi), 

2) Gerçek kişi olması halinde;  
a. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası’ndan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece 
görülmüş sureti)  

b. Kimlik belgesi sureti, 
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, 
3) Tüzel kişi olması halinde,  
a. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti), 

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya aslı 
idarece görülmüş sureti), 

c. İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri,  

4) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti), 

5) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi, 

6) İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı 
veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı, 
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7) İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına 
dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı, 

8) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin  (TR02 0001 5001 5800 
7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi 
adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi - 60 gün süreli ve teyit 
yazılı). İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın 
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7) bentlerinde 
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

10) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine 
yatırılabilir.) 

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp 
istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, 
açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR  
MADDE 8: 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 
katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal 
edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme 
feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir. 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
MADDE 9: 
a. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 12.00’ye kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya 
değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 
c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez  
ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır  
MADDE 10: 
Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması 
gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler,  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 

MADDE 11:  
İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 420 

parselin (KONUT ALANI E=2.1) satış ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 
MADDE 12:  
Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
İlan olunur. 9774/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 9829/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

 
 9836/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 9832/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9831/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9815/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9816/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9817/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9818/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 
gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 
zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 
çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 
hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

 Ankara ilinde faaliyet gösteren 2172 dosya no’lu OKTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1280 dosya no’lu GÜZELYURT Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 04.11.2019 tarih ve 258089 
sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 9713/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bakanlık Makamının 04.11.2019 tarih ve 258097 sayılı Makam Olur’una istinaden,  
Ankara ilinde faaliyet gösteren 1909 dosya no’lu BAHÇELİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1946 dosya no’lu AMİR Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 199 dosya no’lu ALFA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

vizesini 90 takvim günü içerisinde gerçekleştirmediğinden, Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yapı Denetim İzin Belgeleri geçici 
olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 9713/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bakanlık Makamının 04.11.2019 tarih ve 258102 sayılı Makam Olur’una istinaden; 
Ankara ilinde faaliyet gösteren 329 belge no’lu SENA Yapı Denetimi Müh. ve Müş. Ltd. Şti.;  
Antalya ilinde faaliyet gösteren 537 belge no’lu UĞUR TUNCEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,;  
Bursa ilinde faaliyet gösteren 1511 belge no’lu PUAR Yapı Denetim Ltd. Şti.;  
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2961 belge no’lu İSTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.; 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 946 belge no’lu KLC Yapı Denetim Ltd. Şti.;  
İzmir ilinde faaliyet gösteren 2765 belge no’lu YENİ İZMİR Yapı Denetim Ltd. Şti.; 
Trabzon ilinde faaliyet gösteren 2193 belge no’lu 1461 Yapı Denetim Ltd. Şti.  
Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1518 belge no’lu SAKARYA ADAVİZYON Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci 
maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak 
başka bir alanda faaliyet göstermeleri veya tüzel kişiliğinin sonlanmış olması nedeniyle iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9713/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bakanlık Makamının 04.11.2019 tarih ve 258107 sayılı Makam Olur’una istinaden,  
İstanbul ilinden, 2466 İzin belge nolu OGAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
İstanbul ilinden, 480 İzin belge nolu İDA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
İstanbul ilinden, 273 İzin belge nolu ÇELİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin,  
İzmir ilinden, 1494 İzin belge nolu YETKİNEFE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
Şanlıurfa ilinden, 1336 İzin belge nolu ELİF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 
Bursa ilinden, 904 İzin belge nolu İDOL Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin, 
Antalya ilinden, 865 İzin belge nolu SARITAŞ ANTALYA Yapı Denetim A.Ş.’lerinin 

Yapı Denetim İzin Belgeleri; Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin 
sekizinci fıkrası kapsamında denetim izin belgesi geçici olarak geri alınmış yapı denetim 
kuruluşlarının, izin belgesinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü 
içerisinde eksikliklerini tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde 
bulunmadıkları gerekçesi ile faaliyet gösterdikleri il için belge almak üzere başvuruda bulunan 
kuruluşlara dair yapılan sıralamanın sonuna yerleştirilmesine karar verilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 9713/4/1-1 
—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Metin 

KAYA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 25.01.2019 gün ve 107-128-1 sayılı kararı ile beş ayrı “12 
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 
cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.09.2019 tarihinde başlanmış 
olup, cezalar 07.09.2024 tarihinde son bulacaktır. 

2- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ergün 
GEDİKASLAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.02.2019 gün ve 43-133-5 sayılı kararı ile “12 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.09.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza 
06.09.2020 tarihinde son bulacaktır. 

3- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Sedat 
HATAP’a Oda Disiplin Kurulu’nun 20.03.2019 gün ve 75-136-3 sayılı kararı ile “Meslekten 
Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 06.09.2019 tarihinde başlanmıştır.  

4- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Burhan 
YILMAZ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 20.02.2019 gün ve 74-132-1 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.09.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza 
06.09.2020 tarihinde son bulacaktır.  

5- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erdal 
ÖREN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.12.2018 gün ve 17-123-4 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.09.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza 
11.09.2020 tarihinde son bulacaktır. 9722/1-1 

—— • —— 
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemizin akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi alımı ile ilgili 

olarak hazırlanan ilan metni, 04.11.2019 tarihli ve 30938 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun 
olarak yayımlanmıştır. Ancak söz konusu ilan metninde aşağıda belirtilen kadronun başvuru 
koşullarının açıklama kısmındaki ifade kaldırılmış, kadromuza başvurular devam etmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Drc Adet Açıklama 
İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi 

Coğrafya Bölümü/ 
Fiziki Coğrafya ABD Doçent 1 1  

 9814/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesi, 

Mühendislik Fakültesine, Hukuk Fakültesine, Diş Hekimliği Fakültesine ve Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu’na,  aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. Prof. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın 

Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir 

dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik 

belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi/Meslek 

Yüksekokulu Bölüm/Program Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Tıp 
Dâhili Tıp 

Bilimleri 
Radyoloji Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Radyodiagnostik Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Endüstri 

Mühendisliği 

Yöneylem 

Araştırması 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Yöneylem Araştırması 

(Teknik) Anabilim Dalında almış olmak, 

bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Hukuk Kamu Hukuku 
Anayasa 

Hukuku 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Anayasa Hukuku Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Diş Hekimliği - 

Ağız, Diş ve 

Çene Cerrahisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

alanında yapmış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Periodontoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Periodontoloji alanında 

yapmış olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri 

alanında yapmış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.04.2009 tarihli ve 2083-16 sayılı kararı ile,  

lisans sahibi “Sakyatan Mahallesi Ereğli Caddesi No:159 / A Karatay Konya” adresinde mukim 
Çev-Pet Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Kimya Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste yapılan denetimde sahte İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile madeni yağ üretim 
faaliyeti yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 600.000,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 600.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen 
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9723/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Gümüşsuyu T. Reis M. Tekstilkent Koza Plaza A Blok K.28/108 Esenler/İSTANBUL” 

adresinde mukim ETS/3691-1/2398 lisans numaralı ACTAEL İSTANBUL ENERJİ 
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 
inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Y.Köy Atatürk Cad. EGS BUS Park 1 Blok K/6/249 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde 

mukim ETS/4108-3/2463 lisans numaralı CELLER ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ 
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen 
süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9724/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Sahray-ı Cedit Mah. Halk Sok. Gül Apt. No:42 K:3 D:15 Kadıköy/İSTANBUL” 

adresinde mukim ETS/3003-18/1773 lisans numaralı COREN ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT 
İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen 
süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Dap Yapı Dragos Towers A3 Blok No:80 C/9 Kartal 

/İSTANBUL” adresinde mukim ETS/6904-1/03634 lisans numaralı EDEN ELEKTRİK 
ENERJİSİ TOPTAN ASATIŞ ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen 
süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9724/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Merter Meridyen Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu No:1 K:3 D:328 Zeytinburnu 

Merter /İSTANBUL” adresinde mukim ETS/3645-13/2106 lisans numaralı ENMARK 
ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’nin, 
14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini 
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim 
Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit 
edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış 
veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na 
elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri 
uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Hacıeyüplü Mah. Sanayi Alanı 3099 Sok. No:5/1 DENİZLİ” adresinde mukim 

CNG/2807-1/222 lisans numaralı GAZKOM DOĞALGAZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ’ nin, 18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6’ncı 
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 
aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 
"Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 
yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
"Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9'uncu 
madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 9'uncu madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9724/6/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Rıhtım Cad. Fransız Geçidi No:59 C Blok K:5 Karaköy Beyoğlu /İSTANBUL” 

adresinde mukim ETS/2407-12/1588 lisans numaralı GET POWER ENERJİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci 
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 
aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 
"Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 
yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
"Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı 
madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9724/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

“Gülbahar Mah. Eren 1 Sok. Esman Apt. No:2/6 Şişli/İSTANBUL” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/708-7/01405 lisans numaralı KARADENİZ TÜPGAZ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci 

maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 

aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 

"Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 

yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 

"Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 

Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı 

madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 

yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 

eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 

üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 

tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 

Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 

Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 

başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9724/8/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurumumuz kayıtlarında, Güney Mah. Kahraman Sk. No:12/4 Körfez / KOCAELİ 

adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketinden (Yeni Unvanı: Milpet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi) 

27/09/2019 tarihli ve 44090 sayılı yazı ile Mart 2019 motorin hareketlerine ilişkin bilgilerin yazı 

ekinde yer alan tabloda belirtilen hususlar dikkate alınarak doldurulması ve Kuruma 10 iş günü 

içerisinde yazılı olarak ve belirtilen e.posta adreslerine excel formatında gönderilmesi istenmiştir. 

Yükümlünün mevcut adresine yapılan tebligatlarımızın iade edildiği ve Kurumumuzca 

yapılan tespitlerinden tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli 
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tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine 

karar verilmiştir. 

Yukarıda işlendiği tespit edilen fiilin, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca, 14/03/2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile tespit edilen 

niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller (Yazılı olarak talep edilen bilgi-belgelerin süresi 

içerisinde hiç veya gereği gibi sunulmaması) arasında olması nedeniyle düzenlenen bu ilan bir 

ihtardır. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 

"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 

kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 

imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 

gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 

edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 

faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 

tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 

ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 

tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 

durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 

piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 

giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 

yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 

bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 

geçici durdurma hali sona erdirilir." hükmünü haizdir. 

Bu kapsamda, ihtar ilanımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 

aykırılığın giderilerek bilgi ve belgelerin Kurumumuza iletilmesi, verilen ihtar süresi sonunda 

mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 

60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağının ve geçici durdurma süresi sonunda da 

tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 

hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ile ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, 

ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususunun 

bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 9725/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/46)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)
–– Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapacak Firmaların

Yetkilendirmelerine Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

SAYIŞTAY KARARLARI
–– Sayıştay Genel Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 5433/1 ve 5433/2 Sayılı

Kararları

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


	
	İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:
	Gençlik ve Spor Bakanlığından:
	Milli Eğitim Bakanlığından:
	Sağlık Bakanlığından:


