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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA

İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6538 Kabul Tarihi: 7/5/2014

MADDE 1 – (1) 27 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri

Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/5/2014

—— • ——
YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6539 Kabul Tarihi: 7/5/2014

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde Strazburg’da

imzalanan “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol”ün onaylanması uygun

bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/5/2014

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Mayıs 2014
CUMARTESİ
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TÜRK KÜLTÜR VE MİRASI VAKFI ŞARTININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6540 Kabul Tarihi: 7/5/2014

MADDE 1 – (1) 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’te imzalanan “Türk Kültür ve Mirası
Vakfı Şartı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/5/2014
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA POLİS EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6541 Kabul Tarihi: 7/5/2014

MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine
Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/5/2014
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6542 Kabul Tarihi: 7/5/2014

MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine
İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/5/2014
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA BASIN VE ENFORMASYON ALANLARINDA

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6543 Kabul Tarihi: 7/5/2014

MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği
Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/5/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6054
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı doğrultusunda

Usamah Amin AL-SHIHABI adlı kişinin tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlığının
dondurulmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/3/2014 tarihli
ve 4351 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-
nunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                   H. YAZICI                                    A. İSLAM                                   A.Ç. KILIÇ                                         F. IŞIK
              Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                A. BABACAN                                  N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2014/6233

Ekli “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirketler Kurması ve Ku-

rulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürür-

lüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 9/4/2014 tarihli ve 578 sayılı yazısı

üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   H. YAZICI                                      N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      L. ELVAN                                    Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                         Kalkınma Bakanı V.                 Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                           M. M. EKER                                                     L. ELVAN

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            16 Mayıs 2014
       69471265-305-3827

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA
           Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Mayıs 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar
Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasvip-
lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 16 Mayıs 2014
     68244839-140.03-117-266

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 16/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3827 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mayıs 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar
Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2014/6340
Emeklilik nedeniyle boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu

üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Prof. Dr. İlyas Üzüm’ün (ilahiyat fakültesi öğretim
üyesi kontenjanı) atanması; Başbakan Yardımcılığının 9/4/2014 tarihli ve 3567 sayılı yazısı
üzerine, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci
maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kuru-
lu’nca 30/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            A. BABACAN                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                  V. EROĞLU                                      Ö. ÇELİK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                     F. ÇELİK                                       L. ELVAN                                A. DAVUTOĞLU                                      E. ALA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                  Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                       İ. YILMAZ
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı V.

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA

TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA
UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ka-
nununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Fayda-
lanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kay-
nakların korunması için alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yö-
netimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini ye-
rine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinde belir-
tilen teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi gi-
derlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri,
b) Atıksu altyapı tesisi yönetimi: Atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilme-

sinden sorumlu olan, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini;
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize
sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını; serbest ve/veya
endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde,
turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, köy yerleşim
alanlarında İl Özel İdareleri, atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin yetki vermesi durumunda bir-
likleri, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış site, tatil köyü, tatil sitesi,
turizm tesis alanlarında site yönetimlerini ve /veya tesis işletmecilerini,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Fazla ödeme: Enerji desteğinden yararlanması gerekenlere, yararlanması gereken tu-

tarın üzerinde yapılan ödemeyi,
d) Geri ödeme belgesi: Atıksu arıtma tesisi enerji gideri geri ödeme belgesini,
e) Haksız ödeme: Enerji desteğinden bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen usul ve

esaslara aykırı olarak yararlananlara yapılan ödemeyi,
f) İkincil arıtma: Atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olacak şekilde bi-

yolojik arıtma veya diğer proseslerle arıtılmasını,
g) İleri arıtma sistemleri: İkincil arıtma ile giderilemeyen kirleticilerin fiziksel, kimyasal

ve biyolojik olarak giderildiği atıksu arıtma sistemlerini,
ğ) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,
h) Kimyasal arıtma sistemleri: Kimyasal arıtma, atıksularda kirliliğe neden olan çözün-

müş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla,
çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotları,

ı) SKKY: 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliğini,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Ödenek ve ödemenin yapılacağı kurum, kuruluş ve işletmeler
MADDE 4 – (1) Atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan

ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre Kanununun 29 uncu mad-
desi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda, Bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca
konulacak ödenekten ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenir. Atıksu altyapı tesisi
yönetimleri tarafından atıksu arıtma tesisi için işletme hizmeti alınması durumunda ödeme iş-
lemi atıksu altyapı yönetimlerine yapılacaktır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerince, atıksularını arıtmak amacıyla kimyasal, ikincil
ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlıyor olmak.”

“d) İl Müdürlüğü koordinasyonunda elektrik dağıtım şirketi ve tesis yetkilisi katılımı
ile kurulacak teknik bir heyetin işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup
olmadığının teyit edildiğine dair yerinde inceleme raporunu sunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendi eklenmiş, ikinci fıkraya (ğ) bendi eklenmiş, birinci
fıkranın son cümlesi ve ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) İl Müdürlüklerince başvuru dosyasının noksansız olduğunun tespit edilmesi; öden-
memiş veya ödemesi tamamlanmamış faturaların dikkate alınmaması, tesisin Ek-2’de ve/veya
projesinde verilen toplam kurulu gücü dikkate alınarak elektrik tüketiminin kontrol edilmesi,”

“c) Bakanlığın çevresel bilgiye erişim sisteminde ödeme yapılacak döneme ait yıllık
verilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar girilmesi,”

“ğ) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına
ilişkin “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” ”.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Geri ödemenin talep edildiği yıl içerisinde atıksu altyapı yönetimine ait ilgili atıksu
arıtma tesisinde su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumun-
da, aykırılığın tespit edildiği tarihten giderildiği tarihe kadar olan süre içerisinde teşvik tedbir-
lerinden faydalanamaz.

(5) Geri ödemenin yapılacağı dönem içerisinde çevre izninin süresinin bitmesi duru-
munda iznin bittiği tarihe kadar, dönem içerisinde başlaması durumunda ise iznin başladığı ta-
rihten itibaren ödeme işlemi yapılacaktır.

(6) Geri ödeme işleminin gerçekleştirilmesine müteakip İl Müdürlükleri tarafından
Ek-7’de yer alan atıksu arıtma tesisi enerji teşvikinden faydalanan tesislere yapılan ödeme tab-
losu doldurularak Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) 5 inci madde gereğince verilen geri ödeme belgesi;
a) Enerji desteğinden haksız olarak yararlanılması,
b) Başka bir enerji desteğinden faydalanılması,
hususlarından herhangi birinin tespit edilmesi durumunda iptal edilir.
(2) İşletme; iptalin gerçekleştiği döneme ait fatura tutarı da dâhil olmak üzere, iptal ta-

rihinden itibaren bu Yönetmelikte belirtilen şartlar sağlanana kadar elektrik enerjisi desteğinden
yararlanamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Denetim ve idari yaptı-
rımlar” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda 2872 sayılı Ka-
nunun ilgili idari ve cezai hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetme-
liğe ekte yer alan Ek-7 eklenmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2010 27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/3/2012 28247
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; EK-1’deki listede yer alan faaliyetlerden

kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına dair
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; EK-1’deki listede yer alan faaliyetlerden kaynaklanan

sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması iş ve işlemleri ile doğrulayıcı
kuruluşların ve işletmelerin mükellefiyetlerinin belirlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

(2) Araştırma, yeni ürün ve proseslerin geliştirildiği ve test edildiği tesisler ve tesis bö-
lümleri ile münhasır olarak biyokütle kullanan tesisler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,
a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci, 12 nci ve ek 7 nci maddele-

rine,
b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine,
c) 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine,
ç) 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne,
dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akreditasyon: Bu Yönetmelikte öngörülen doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek

olan doğrulayıcı kuruluşun Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ulusal ve uluslararası kabul
görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralık-
larla denetlenmesini,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Biyokütle: Bitkisel ve hayvansal maddeleri içeren tarım ve ormancılık ile balıkçılık

ve su kültürü gibi faaliyetlerden kaynaklanan ürün, atık ve kalıntıların biyolojik olarak ayrışa-
bilen kısımlarını, sanayi ve belediye atıklarının biyolojik olarak ayrışabilen kısımlarını, biyo-
sıvıları ve biyoyakıtları,

ç) Doğrulama: İşletmeci tarafından hazırlanan sera gazı emisyon raporunun maddi ha-
talar içermediğini makul bir güven seviyesinde belirten bir doğrulama raporu oluşturmak ama-
cıyla bu Yönetmelik’in EK-4’ünde belirtilen ilkeler çerçevesinde doğrulayıcı kuruluş tarafından
yürütülen faaliyetleri,

d) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama işlemini icra etmek ve bu konuda raporlamada bu-
lunmak üzere akredite olmuş ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

e) İzleme planı: Veri toplama ve veri işleme faaliyetlerinin ve bunların doğruluk kontrol
sistemi de dahil olmak üzere izleme metodolojisinin detaylı, eksiksiz ve şeffaf olarak belge-
lendirilmesine dair dokümanı,

f) İşletme: EK-1’de yer alan tesis ve faaliyetlerin bütününü,
g) Sera gazı emisyonu: Kızıl ötesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabii ve hem

de beşeri kaynaklı olabilen ve EK-2’deki listede belirtilen gazları ve gaz benzeri diğer atmosfer
bileşenlerini,

ğ) Sera gazı emisyon raporu: Bakanlıkça onaylanmış sera gazı emisyon izleme planı
ve Bakanlıkça yayımlanacak olan tebliğler çerçevesinde hazırlanacak olan raporu,

h) Tesis: EK-1’deki listede belirtilen faaliyetlerin veya bu faaliyetler ile teknik bir bağ-
lantısı olan, emisyonlar ve kirlilik üzerinde etkiye sahip olabilecek doğrudan ilişkili diğer faa-
liyetlerden herhangi birinin veya daha fazlasının yürütüldüğü sabit teknik üniteyi,

ı) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
i) Yeterlik Belgesi: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca doğrulayıcı kuruluşların doğ-

rulama işlemi yapmalarına izin veren Bakanlık tarafından yapılan yazılı yetkilendirmeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Emisyonların İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması

İş ve İşlemlerine Dair Usûl ve Esaslar

Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına tabi
faaliyetler

MADDE 5 – (1) Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulan-
masına tâbi faaliyetler ve sera gazı emisyonları EK-1’deki listede yer almaktadır.

Sera gazı emisyonlarının izlenmesi
MADDE 6 – (1) Sera gazı emisyonları, EK-3’te belirtilen ilkeler çerçevesinde izlenir.
(2) İşletmeler, sera gazı emisyon izleme planı hazırlayarak, sera gazı emisyonlarını bu

plan ve Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izlemekle yükümlüdür.
(3) İşletme, izleme planını sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başladığı tarihten en

az 6 ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek zorundadır.
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(4) Uygun bulunmayan izleme planlarının eksikliklerinin giderilmesi için 60 gün ek
süre tanınır. Bu süre içinde Bakanlıkça belirlenen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi
halinde, sera gazı emisyon izleme planı Bakanlıkça onaylanır.

(5) İzleme planının geçerlilik süresi ilgili tebliğler kapsamında Bakanlıkça belirlenir.
Sera gazı emisyonlarının raporlanması
MADDE 7 – (1) EK-1’de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeler, her yıl 30 Nisan ta-

rihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını
Bakanlığa raporlamak zorundadır.

(2) Sera gazı emisyonlarının raporlanması, EK-3’te belirtilen ilkeler çerçevesinde ger-
çekleştirilir.

(3) Sera gazı emisyon raporu, Bakanlıkça onaylanan izleme planı çerçevesinde hazır-
lanır.

(4) Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve izleme planı ile ilgili diğer usul
ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak tebliğler ile düzenlenir.

Sera gazı emisyonlarının doğrulanması
MADDE 8 – (1) EK-1’de belirtilen faaliyetleri yürüten işletmelerden kaynaklanan sera

gazı emisyonlarına ilişkin sera gazı emisyon raporunun Bakanlığa gönderilmeden önce doğ-
rulanması zorunludur.

(2) Sera gazı emisyonlarının doğrulanması işlemi, Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğru-
layıcı kuruluşlar tarafından yapılır.

Doğrulayıcı kuruluşlarda aranacak şartlar
MADDE 9 – (1)  Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetlerini EK-4’te ve Bakanlıkça

yayımlanacak olan tebliğlerde belirtilen ilkeler çerçevesinde kamu yararı gözeterek, işletme-
ciden bağımsız olarak icra eder.

(2) Doğrulayıcı kuruluşlar, ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticiler ve
teknik personel, doğrulama faaliyeti yapılacak işletme ile veya işletmenin doğrudan ya da do-
laylı olarak kontrol ettiği ortaklıklar ile doğrulamanın etkin bir şekilde yapılmasını engelleyecek
herhangi bir menfaat ilişkisine giremezler, bağımsızlık ilkesini zedeleyecek mali, ticari veya
herhangi bir ilişki içinde iseler doğrulama faaliyetinde görev alamazlar.

Doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında doğrulama işlemi yapmak isteyen kuru-

luşlar, Bakanlıktan  Doğrulayıcı Kuruluş yeterlik belgesi almak zorundadır.
(2) Bakanlık, Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesine geçerlilik süresi koymaya ve tes-

pit edeceği miktarlarda başvuru ve yıllık faaliyet ücreti getirmeye yetkilidir.
(3) Bakanlıktan Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi alan kuruluşlar Bakanlık tarafın-

dan kamuoyuna duyurulur.
(4) Doğrulayıcı kuruluşların Bakanlıkça belirlenmiş olan doğrulama kurallarına aykırı

hareket etmeleri halinde yetkileri geçici veya süresiz olarak kaldırılır.
(5) Doğrulayıcı kuruluşların hazırladıkları doğrulama raporlarının gerçeğe aykırı, yan-

lış, eksik veya yanıltıcı bilgiler içermesi halinde Bakanlık ilgili doğrulayıcı kuruluşun yetkisini
iptal eder.

(6) Yetkileri iptal edilen doğrulayıcı kuruluşlar Bakanlık tarafından kamuoyuna duyu-
rulur.

(7) Doğrulama kuralları, doğrulayıcı kuruluşların yapısı ve bağımsızlığı, doğrulayıcı
kuruluşların Bakanlıkça yetkilendirilmesi, yetkilendirilen doğrulayıcı kuruluşların denetimi,
belge iptali ve ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak tebliğler ile düzenlenir.
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Doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonuna ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında doğrulama işlemi yapacak doğrulayıcı

kuruluşların ilgili alanlarda ISO 14065 standardına göre akredite olmaları şarttır.
(2) Akreditasyon işlemleri TÜRKAK tarafından yapılır.
(3) Doğrulayıcı kuruluşların doğrulama işlemi için yetkinliği, periyodik denetlenmeleri

ve akreditasyonuna ilişkin esaslar, TÜRKAK tarafından ilgili ulusal ve/veya uluslararası stan-
dart, normatif dokümanlar ve teknik kriterlere göre belirlenir.

(4) Akredite olmayan kuruluşlar yeterlik belgesi için başvuramazlar.
Bilgi, belge bildirimi ve gizlilik
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin öngördüğü iş ve işlemlerin gerektirdiği bilgi ve

belgeler, işletme tarafından Bakanlığa ve doğrulayıcı kuruluşa verilir veya ibraz edilir. Bakanlık
ve doğrulayıcı kuruluş, gerekli gördüğü takdirde ilave bilgi ve belgelerin verilmesini veya ib-
razını isteyebilir.

(2) EK-1’deki listede belirtilen faaliyetleri yürüten işletmeler; Bakanlığa gönderilmiş
bilgilerde ve belgelerde olabilecek değişiklikleri ve EK-1’de belirtilen faaliyetlere ve sera gazı
emisyon izleme planına etki edebilecek bir değişikliği, en geç 60 gün içerisinde Bakanlığa bil-
dirmek zorundadır. Bakanlık bu değişikliklere istinaden izleme planının ve/veya sera gazı emis-
yon raporunun yenilenmesini talep edebilir.

(3) İşletmecinin herhangi bir sebepten dolayı değişmesi halinde, yeni işletmeci, önceki
işletmecinin bu Yönetmelik kapsamındaki taahhütlerini ve mükellefiyetlerini başka bir işleme
gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve değişikliğe ilişkin bildirimini en geç 30 gün içerisinde
Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu değişikliğe istinaden Bakanlık izleme planının ve/veya
sera gazı emisyon raporunun yenilenmesini talep edebilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler, Ba-
kanlıkça kurulan elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilir.

(5) Bakanlığa ve doğrulayıcı kuruluşa verilen hiçbir bilgi ve belge işletmecinin yazılı
rızası veya kanuni bir mecburiyet olmaksızın üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai hükümler
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler ile bu Yönetmelikte öngörülen

mükellefiyetlerin gereklerine uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hü-
kümleri uyarınca cezai hükümler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 25/4/2012 tarihli ve 28274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera

Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
İzleme planlarının Bakanlığa sunulması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer

alan izleme planının, sadece 2014 yılı için sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başlandığı
tarihten en az 3 ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesi 1/1/2015 tarihinde,
b) 7 nci maddesi 1/1/2016 tarihinde,
c) 11 inci maddesi 1/1/2017 tarihinde,
ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında; elektrik enerjisi ithalatı

ve/veya ihracatı faaliyetine ilişkin usul ve esaslar ile uluslararası enterkonneksiyon hatlarının
kapasite tahsisine ve sınır ötesi elektrik enerjisi ticaretine yönelik kullanımına ilişkin esasların
belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatına ilişkin usul

ve esasları, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti yapacak tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini
ve uluslararası enterkonneksiyon hatlarının kullanımına ve kapasite tahsisine ilişkin esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azaltma: 22/2/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Pi-

yasası Şebeke Yönetmeliğine göre, Sistem İşleticisinin hızla hareket etmesi gereken acil du-
rumlarda Sistem İşleticisi tarafından piyasa katılımcılarına tahsis edilmiş olan Ticari İletim
Haklarının alış-veriş programı verilmeden önce düşürülmesi,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
c) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
d) Dağıtım Sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde

işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
e) Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
f) Enterkonneksiyon: İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal elektrik

sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanmasını,
g) Enterkonneksiyon Hattı: İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal

elektrik sisteminin başka bir ülkenin elektrik sistemine bağlantısını sağlayan enerji iletim ve
dağıtım tesisini,

ğ) Enterkonneksiyon İşletme Anlaşması: Sistem İşleticisi ve enterkonneksiyon oluştu-
rulan diğer ülke iletim veya dağıtım şirketi arasında yapılan ve enterkonneksiyon hattının iş-
letilmesi ile ilgili esas ve usulleri içeren anlaşmayı,

h) Enterkonneksiyon Kapasitesi: Türkiye ve ilgili ülke arasındaki enterkonneksiyon-
lardaki sınır ötesi elektrik enerjisi transfer kapasitesini,

ı) Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması: Sistem İşleticisi tarafından işletilen uluslararası
enterkonneksiyon hatları üzerinden hizmet alan lisans sahibi tüzel kişi ile Sistem İşleticisi ara-
sında imzalanan ve enterkonneksiyon hattının kullanımı ile ilgili esas ve usulleri içeren anlaş-
mayı,

i) ENTSO-E (Avrupa Elektrik Şebekesi İletim Sistemi İşleticileri): Kâr amacı gütmeyen
bir uluslararası kuruluş olarak ve Avrupa Birliğinin 714/2009 sayılı Sınır Ötesi Elektrik Ticareti
Tüzüğünde belirtildiği şekilde, Topluluk düzeyinde iç elektrik piyasasında entegrasyonun

17 Mayıs 2014 – Sayı : 29003                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



tamamlanması, sınır ötesi elektrik ticaretinin iyileştirilmesi, Avrupa elektrik iletim şebekesinin
optimal yönetilmesinin, koordineli işletilmesinin ve arz güvenliğinin sağlanmasını teminen
tüm İletim Sistemi İşleticileri arasında işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla kurulmuş uluslararası
kuruluşu,

j) İhale dokümanları: Kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde TEİAŞ ta-
rafından hazırlanan ve hat tahsisine ait ihaleye ilişkin dokümanları,

k) İhracat Kaydıyla İthalat: Elektriğin ihracat amacı ile aynı uzlaştırma döneminde ithal
edilmesini,

l) İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasası: Bir Ticari İletim Hakkı sahibi tarafından ihale-
lerde ya da Ticari İletim Hakkı devri yoluyla temin edilen Ticari İletim Haklarının, başka bir
tedarik şirketine devrine olanak sağlayan mekanizmayı,

m) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nak-
lini,

n) İletim Sistemi İşleticileri Arası Tazmin Mekanizması: Birbirlerine senkron paralel
bağlı İletim Sistemi İşleticileri arasındaki sınır ötesi fiziki akışlarla ilgili olarak sınır ötesi fiziki
akışın başladığı (kaynak) ve sonlandığı (varış) ulusal iletim sistemlerindeki fiziki akışları esas
alacak şekilde, iletim sistemi transit olarak kullanılan İletim Sistemi İşleticisine, sınır ötesi
akışların gerçekleştirilmesine ilişkin olarak, ileriye dönük uzun dönemli maliyetleri, kayıpları,
yeni altyapı yatırımlarını ve mevcut altyapı maliyetlerinin uygun bir oranını dikkate almak su-
retiyle belirlenen bir bedelin ödenmesini öngören mekanizmayı,

o) İletim Tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı
olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim
şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı nokta-
larına kadar olan tesisleri,

ö) İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge
ve Kurul kararlarını,

p) Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
r) Kısıt: Ulusal elektrik sistemlerini birbirine bağlayan enterkonneksiyon kapasitelerinin

tahsisinde, piyasa katılımcılarının sınır ötesi elektrik enerjisi ticaretine yönelik talep toplamla-
rının Kullanıma Açık Kapasite (KAK)’den büyük olması halini,

s) Kısıt Yönetimi: Kısıt olması durumunda enterkonneksiyon hat ya da hatlarındaki
Kullanıma Açık Kapasitelerin (KAK) talep sahipleri ya da talep sahiplerinin bir kısmının kul-
lanımına tahsis edilmesine ilişkin yöntemleri,

ş) Kısıt Yönetimi Bedeli: İthalat ve/veya ihracat faaliyeti çerçevesinde yapılan elektrik
enerjisi nakli için kullanılacak enterkonneksiyon hat kapasitesinin tahsisinde kısıt olması ha-
linde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Sistem İşleticisine ödenen bedeli,

t) Kullanım Dönemi: Enterkonneksiyon hatları kapasitelerinin kullanıcılara tahsis edil-
diği dönemi,

u) Kullanım Faktörü: Senkron paralel işletmeye tabi olmayan enterkonneksiyon hatla-
rının belli bir zaman diliminde fiili kullanımı sonucu hat üzerinden transfer edilen toplam ener-
jinin, aynı zaman dilimi içerisinde hatta tahsis edilmiş bulunan tüm kapasitenin kullanılması
durumunda hat üzerinden transfer edilmesi gereken toplam enerji miktarına yüzde (%) cinsin-
den oranı,

ü) Kullanıma Açık Kapasite (KAK): Belirli bir enterkonneksiyon hattı için hesaplanmış
bulunan Net Transfer Kapasitesinden, Tahsis Edilmiş Kapasitenin çıkarılması sonucu bulunan
ve piyasa katılımcılarının kullanımına sunulan megavat (MW) cinsinden elektrik enerjisi güç
miktarını,
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v) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
y) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
z) Net Transfer Kapasitesi (NTK): Bir enterkonneksiyon hattı için ulusal elektrik sistemi

ile komşu ülke elektrik sistemi arasında; her iki elektrik sisteminde uygulanan bütün güvenlik
kriterleri ve gelecekte oluşabilecek belirsizlikler de dikkate alınarak hesaplanan transfer edile-
bilen megavat (MW) cinsinden azami elektrik enerjisi güç miktarını,

aa) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat
ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piya-
sasını,

bb) Serbest bölge: 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Ba-
kanlar Kurulu kararıyla kurulan bölgeleri,

cc) Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, böl-
gesinde bulunduğu görevli tedarik şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,

çç) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla
tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi
tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

dd) Sınır Ötesi Akış: Bir iletim veya dağıtım şebekesinin sınırları içindeki üretici ve/veya
tüketicilerin, iletim veya dağıtım şebekesi sınırları dışındaki üreticiler ve/veya tüketicilerle
elektrik enerjisi alışverişi sonucunda veya senkron şebekeye bağlı diğer ülkelerin iletim sis-
temleri arasında senkron paralel bağlantı sonucunda ilgili iletim veya dağıtım şebekesinde or-
taya çıkan fiziksel elektrik akışını,

ee) Sistem İşleticisi: 36 kV ve altındaki şebeke için ilgili Dağıtım Şirketini, 36 kV üstü
şebeke için TEİAŞ’ı,

ff) Tahsis Edilmiş Kapasite (TEK): Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ya-
pılan uluslararası anlaşmalarla veya bir önceki kullanım döneminde ilgili enterkonneksiyon
hattı için tahsis edilmiş veya bu Yönetmelik kapsamında tahsis edilmiş veya kullanıcıların hat
inşa etmesi nedeni ile uzun süreli olarak tahsis edilen megavat (MW) cinsinden kapasite mik-
tarlarının toplamını,

gg) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara
dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren düzenlemeleri,

ğğ) Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışını,
hh) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik

lisansına sahip şirketi,
ıı) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende

satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,
ii) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
jj) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yürü-

tülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,
kk) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,
ll) Ticari İletim Hakkı (TİH): Elektrik transferleri için megavat (MW) olarak ifade edi-

len Enterkonneksiyon Kapasitesini kullanma hakkını,
mm) Ticari İletim Hakkı Devri: Ticari İletim Hakkı sahibinin ihale yoluyla kazanmış

olduğu ticari iletim hakkını, ikincil ticari iletim hakkı piyasası yoluyla tedarik şirketine devrini,
nn) Ticari İletim Hakkı Sahibi: İhale veya İkincil Ticari İletim hakkı piyasası yoluyla

Ticari İletim Hakkına sahip olan sınır ötesi ihale katılımcısını,
oo) Toptan alış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satış için alışını,
öö) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını,
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pp) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
rr) Uluslararası enterkonneksiyon: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik

sistemi ile senkron paralel, asenkron paralel, ünite yönlendirmesi veya izole bölge yöntemle-
rinden birinin kullanılmasıyla işletilmesini esas alan enterkonneksiyonu,

ss) Uzlaştırma dönemi: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde belirlenen uzlaştırma dönemlerini,

şş) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüş-
türülmesini,

tt) Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya iş-
letme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği
elektriğin satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiyi,

uu) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili

mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
İthalat ve/veya İhracat Faaliyetinin Kapsamı ve Uygulamaya İlişkin Esaslar

İthalat ve/veya ihracat faaliyetinde bulunabilecek tüzel kişiler
MADDE 5 – (1) Uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere

elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı, Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda, Kurul onayı
ile yapılabilir. Lisanslarında yer alması kaydıyla;

a) Özel sektör tedarik lisansı sahibi şirketler, elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatı
faaliyetlerini,

b) TETAŞ, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında imzalamış olduğu elektrik enerjisi
ithalat veya ihracat anlaşmalarına uygun elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatı faaliyetlerini,

c) Üretim şirketleri, elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini,
yürütebilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen tüzel kişilerin ithalat faaliyeti, tedarik lisansları, ihracat

faaliyeti ise tedarik veya üretim lisansları kapsamında düzenlenir ve ayrıca lisans alınmasını
gerektirmez.

Elektrik enerjisinin ithalat ve/veya ihracatı faaliyetinde uygulanacak yöntemler
MADDE 6 – (1) Elektrik enerjisinin ithalatı;
a) Ulusal elektrik sisteminin elektrik enerjisinin ithal edileceği ülkenin elektrik sistemi

ile senkron paralel şekilde işletilebilmesi,
b) Elektrik enerjisinin ithal edileceği ülke elektrik sistemindeki bir üretim tesisinin ya

da üretim tesisinin bir ya da birden fazla ünitesinin elektrik piyasasında iletim şebekesi ve/veya
dağıtım şebekesine ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak ulusal elektrik sistemine paralel
çalıştırılabilmesi,

c) Asenkron paralel bağlantı yapılması,
ç) 22 nci madde çerçevesinde, ülke içerisinde oluşturulacak izole bir bölgenin, enter-

konneksiyon hatları ile beslenmesi,
hallerinde mümkündür.
(2) Elektrik enerjisinin ihracatı;
a) Ulusal elektrik sisteminin elektrik enerjisinin ihraç edileceği ülkelerin elektrik sistemi

ile senkron paralel şekilde işletilebilmesi,
b) Ülke sınırları içerisindeki bir üretim tesisinin ya da üretim tesisinin bir ya da birden

fazla ünitesinin elektrik enerjisinin ihraç edileceği ülkenin elektrik sistemi ile paralel çalıştırı-
labilmesi,
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c) Asenkron paralel bağlantı yapılması,
ç) Elektrik enerjisi ihraç edilecek ülkede oluşturulacak izole bir bölgenin, enterkonnek-

siyon hatları ile beslenmesi,
hallerinde mümkündür.
Senkron paralel bağlantılarda ithalat ve/veya ihracat faaliyeti için yapılacak

başvurular
MADDE 7 – (1) Elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı yapılabilecek enterkonnek-

siyon hatları, Bakanlık görüşü doğrultusunda Sistem İşleticisi tarafından ilan edilir.
(2) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak itha-

lat/ihracat yapılmasına yönelik faaliyette bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi şirketlerin
Sistem İşleticisi tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekleri ve
hat kapasite tahsisine hak kazanılması durumunda, tahsis edilen miktar ve süre kadar elektrik
enerjisi ithalat ve/veya ihracatı yapabileceği lisanslarına hüküm olarak derçedilir.

(3) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ihracat
yapılmasına yönelik faaliyette bulunmak isteyen üretim lisansı sahibi şirketlerin Sistem İşleti-
cisi tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekleri ve hat kapasite
tahsisine hak kazanılması durumunda, tahsis edilen miktar ve süre kadar elektrik enerjisi ihra-
catı yapabileceği lisanslarına hüküm olarak derçedilir.

(4) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak itha-
lat/ihracat yapılmasına yönelik teminat tutarı Sistem İşleticisi tarafından belirlenir ve duyurulur.
Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat/ihracat
yapmak isteyen ve bu hakkı lisansına dercedilmiş olan şirketler, Sistem İşleticisi tarafından
belirlenen miktardaki teminat mektubunu Sistem İşleticisine sunarlar.

(5) Senkron paralel bağlantı sağlanmış ülkelerde Ticari İletim Hakkını elde etmiş kişi-
lerin Türkiye ile sınır ötesi elektrik ticaretini gerçekleştirebilmesi için 5 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen tüzel kişiler ile anlaşmaları gerekmektedir.

Senkron paralel olmayan bağlantılarda ithalat ve/veya ihracat faaliyeti için yapı-
lacak başvurular

MADDE 8 – (1) Senkron paralel olmayan bağlantılarda ithalat faaliyetinde bulunmak
için yapılan başvurularda, başvurunun inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki
bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması zorunludur;

a) İthalat yapılacak ülke,
b) İthal edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yakıt türü veya

türleri,
c) İthal edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin megavat (MW) cinsinden azami gücü,

kilovatsaat (kWh) cinsinden yıllık miktarı,
ç) İthalat faaliyeti için öngörülen başlama tarihi ve faaliyet süresi,
d) İthal edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin ülke sınırındaki teslim noktaları,
e) İthalatta kullanılacak yöntem,
f) Karşı ülkede elektrik enerjisi ithalatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili Kurumla ya-

pılan ve ilgili şirketin unvanını ve bu fıkra kapsamında bilgileri kapsayan ve ilgili enterkon-
neksiyon hattının kullanılabileceğini belirtir; ön anlaşma, protokol veya niyet mektubu ve söz
konusu enerjinin tedarik edilmiş veya edileceğine ilişkin muhatap şirket ile yapılan ön anlaşma,
protokol veya niyet mektubu.

(2) İhracat faaliyetinde bulunmak için yapılan başvurularda, başvurunun inceleme ve
değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması zorunludur;

a) İhracat yapılacak ülke,
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b) İhraç edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin megavat (MW) cinsinden azami gücü
ve kilovatsaat (kWh) cinsinden yıllık miktarı,

c) İhracat faaliyeti için öngörülen başlama tarihi ve faaliyet süresi,
ç) İhraç edilmesi öngörülen elektrik enerjisinin ülke sınırındaki teslim noktaları,
d) İhracatta kullanılacak yöntem,
e) Karşı ülkede elektrik enerjisi ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili Kurumla ya-

pılan ve ilgili şirketin unvanını ve bu fıkra kapsamında belirtilen bilgileri içeren ve ilgili enter-
konneksiyon hattının kullanılabileceğini belirtir ön anlaşma, protokol veya niyet mektubu.

(3) Karşı ülkede elektrik enerjisi ithalatı/ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili Ku-
rumla yapılan ön anlaşma, protokol veya niyet mektubu, söz konusu ülkedeki Türk Konsolos-
luğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan 20/6/1984
tarihli ve 3028 sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olacaktır.

(4) Bu madde kapsamında belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Kuruma sunul-
ması durumunda;

a) Tedarik lisansına veya üretim lisansına sahip tüzel kişiler tarafından; mevcut ya da
yapılacak hatlar vasıtasıyla uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ül-
kelere, tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler için ithalat ve/veya ihracat faaliyetlerinde üretim li-
sansına sahip tüzel kişiler içinse ihracat faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunulması
halinde, Kurum tarafından, Bakanlık görüşü ile teknik konulara ilişkin olarak Sistem İşletici-
sinin görüşü alınır.

b) Görüşlerin olumlu olması halinde, başvuru Kurum internet sayfasında duyurulur.
Duyuruyu izleyen on beş gün içerisinde, aynı hattı kullanmak suretiyle ithalat ve/veya ihracat
faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler ile aynı hattı kullanmak sure-
tiyle ihracat faaliyetinde bulunmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişiler de Kuruma baş-
vurabilir. Süresinde yapılan başvurular sonuçlandırılıncaya kadar aynı hat için yeni başvuru
kabul edilmez.

c) Aynı hat için birden fazla başvuru olması halinde, başvurular bu Yönetmelik hüküm-
leri doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere Sistem İşleticisine bildirilir. Sistem İşleticisi, kapasite
tahsisine ilişkin işlemleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kırk beş gün içerisinde so-
nuçlandırarak, Kurul kararı alınmasını teminen sonucu Kuruma bildirir.

ç) Ulusal elektrik sisteminin elektrik enerjisinin ithal ya da ihraç edileceği ülkenin elektrik
sistemi ile senkron paralel şekilde işletilebilmesinin mümkün olmaması durumunda ithalat
veya ihracat faaliyetlerinden hangisinin yapılacağına ilişkin olarak Bakanlık görüşü esas alınır.

Senkron paralel olmayan bağlantılarda başvuruların incelenmesi, değerlendiril-
mesi ve sonuçlandırılması

MADDE 9 – (1) Senkron paralel olmayan bağlantılar için ithalat ve/veya ihracat faa-
liyetinde bulunması Kurul kararıyla uygun bulunan lisans sahibi tüzel kişiye; öngörülen ithalat
ve/veya ihracat faaliyetine ilişkin olarak başvuru sırasında sunulan belgelere uygun anlaşma-
ların, enterkonneksiyon kullanım anlaşmasının ve lisans tadil bedelinin Kuruma ibraz edilmesi
durumunda faaliyet izni verileceği ve bu yükümlülüğün, doksan gün içerisinde yerine getiril-
mesi yazılı olarak bildirilir. Bu süre Kurul kararı ile uzatılabilir. Anlaşmalar söz konusu ülkedeki
Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırla-
nan ve 3028 sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olacaktır. Yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmesi halinde, ithalat ve/veya ihracat faaliyetine izin verilmesine ilişkin hükümler Kurum
tarafından ilgili tüzel kişinin lisansına derçedilir ve internet sayfasında yayımlanmak üzere
TEİAŞ’a bildirilir.
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İthalat ve ihracat faaliyetlerinde dengeleme mekanizmasına ilişkin süreç
MADDE 10 – (1) Enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat/ihracat yapmak

amacıyla hat kapasite tahsisine hak kazanmış, ithalat/ihracat hakkı lisansına dercedilmiş lisans
sahibi şirketler ve/veya diğer ülkede yapılan ihalede Ticari İletim Hakkını elde etmiş olan kişi
veya kuruluşlar ile enerji alış-satış anlaşması yapmış olan, ithalat/ihracat hakkı lisansına der-
cedilmiş lisansı sahibi şirketleri kapsayan dengeleme mekanizmasına ilişkin faaliyetler ve uz-
laştırma işlemleri dengeleme ve uzlaştırmaya ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İthalat ve/veya İhracat Faaliyetine İlişkin Lisans Hükümleri ve Serbest Bölgeler

Senkron paralel bağlantı dışındaki bağlantılarda ithalat ve/veya ihracat faaliyeti-
nin süresinden önce sona erdirilmesi

MADDE 11 – (1) Senkron paralel bağlantı dışındaki bağlantılarda ithalat ve/veya ih-
racat faaliyetinde bulunan bir tüzel kişinin, lisansı kapsamında sürdürmekte olduğu ithalat
ve/veya ihracat faaliyetine süresinden önce son vermek istemesi durumunda, faaliyetin sona
erdirilmek istendiği tarihten en az dört ay önce Sistem İşleticisine başvuruda bulunulması zo-
runludur. Bu durumda 20 nci madde hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

Lisans sahibi tüzel kişinin ithalat ve/veya ihracat faaliyetine ilişkin yükümlülük-
leri

MADDE 12 – (1) Sistem İşleticisi ile uluslararası enterkonneksiyon bağlantısını kul-
lanan lisans sahibi tüzel kişi arasında Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalanır.

(2) Lisans sahibi tüzel kişiler, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti çerçevesinde gerçekleş-
tirdikleri sınır ötesi elektrik ticareti faaliyetleri ile ilgili olarak Sistem İşleticisine, Enterkon-
neksiyon Kullanım Anlaşmasında belirtilen bildirimlerde bulunmakla ve mevzuatta yer alan
usul ve esaslara göre belirlenen ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

(3) TEİAŞ iletim sistem işleticileri arası transit akışlarla ilgili tazmin mekanizmasına
dâhil olması halinde uygulanmakta olan mekanizma uyarınca gerekli ödemeleri yapar ve ken-
disine yapılan ödemeleri tahsil eder. Söz konusu tazmin mekanizması uyarınca TEİAŞ’ın yap-
ması gereken ödemeler, metodoloji ve tarifenin Kurul tarafından onaylanmasını takiben tari-
felere yansıtılır.

(4) Görevli tedarik şirketleri, ithal ettikleri elektrik enerjisinin serbest olmayan tüketi-
cilere satışını, elektrik piyasası tarifelere ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmak
zorundadır.

(5) Lisans sahibi tüzel kişiler, ithalat ve/veya ihracat faaliyetine ilişkin olarak Kurumca
gerekli görülmesi halinde her türlü ek bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.

(6) Elektrik enerjisinin ithalatı ve/veya ihracatı faaliyetinin Kurul tarafından hangi du-
rumlarda sınırlandırılabileceğine ilişkin hükümlere ilgili lisanslarda yer verilir.

Serbest bölgeler
MADDE 13 – (1) Yurt içinden serbest bölgelere elektrik enerjisi satışı, elektrik piyasası

açısından tüketicilere yapılan satış olarak değerlendirilir ve bu Yönetmelik hükümleri uygu-
lanmaz.

Senkron paralel bağlantılarda bölgesel dengeleme piyasası işlemleri
MADDE 14 – (1) Sistem İşleticisinin bölgesel dengeleme piyasasının işletilmesi ile il-

gili olarak, senkron paralel bağlantı yoluyla ilgili iletim sistemleri ile yapacağı sınır ötesi elektrik
alışverişi, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti kapsamında değerlendirilmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Enterkonneksiyon Hatlarında Kapasite Tahsisine İlişkin Genel Esaslar

Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin tahsisi
MADDE 15 – (1) ) Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin tahsisi, enterkonneksiyon hat

kullanımının denetimi ve bu hatlardaki kısıt yönetimi, TEİAŞ tarafından yürütülür.
Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin duyurulması
MADDE 16 – (1) Sistem İşleticisi;
a) Bir enterkonneksiyon hattının işletmeye alınması,
b) Bir enterkonneksiyon hattındaki kapasite kullanımının, belirli bir nedenle son bul-

ması,
c) İşletmede olan bir enterkonneksiyon hattında herhangi bir nedenle oluşacak kapasite

artışı,
hallerinde ortaya çıkacak kapasiteler hakkındaki bilgileri gerekli izin ve onayları alarak

ilan eder.
(2) Birinci fıkradaki enterkonneksiyon hatları ile ilgili olarak, Sistem İşleticisi tarafından

yapılan duyurularda asgari olarak;
a) Hatların güvenlik ve işletme ile ilgili standartları, NTK hesabına ilişkin olarak kul-

lanılan yöntemler hakkındaki bilgilere,
b) TEK değerlerine ve bu kapasitelerin nasıl kullanılmakta olduğuna,
c) Şebeke ve çevre şartları da göz önüne alınarak piyasanın kullanımına sunulan KAK

değerlerine ve kullanım şartlarına,
yer verilir.
Enterkonneksiyon hat kapasite tahsisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
MADDE 17 – (1) Uluslararası enterkonneksiyon hatlarının net transfer kapasiteleri,

kullanıma açık kapasiteleri, tahsis edilmiş kapasiteleri, kullanıma açık kapasitelerin öngörülen
tahsisat süresi ve miktarları, sistem kısıtları ve piyasa şartları dikkate alınarak Sistem İşleticisi
tarafından hat bazında belirlenir ve ilan edilir.  Sistem İşleticisi, enterkonneksiyon hattı kapasite
tahsis yönteminin belirlenmesi ve uygulanmasında;

a) Eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi,
b) Rekabetin geliştirilmesi,
c) Şeffaflık
ilkeleri doğrultusunda hareket eder ve kısıt olması durumunda enterkonneksiyon hattı

kapasitesi, piyasa katılımcılarının kullanımına yarışma suretiyle sunulur.
(2) Kurul, enterkonneksiyon hatlarına ilişkin kapasite tahsisi ile ilgili olarak, birinci

fıkrada sıralanmış ilkeler doğrultusunda Sistem İşleticisi görüşü çerçevesinde uygulanacak ya-
rışma yöntemini değiştirebilir.

(3) İthalat ve/veya ihracat hakkı elde eden lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tesis edi-
len hatlar hariç olmak üzere, bir enterkonneksiyon hat kapasitesinin bir kullanıcıya tahsis süresi
bir defada bir yılı geçemez.

(4) Yeni tesis edilecek enterkonneksiyon hatlarının ithalat ve/veya ihracat hakkı elde
eden lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tesis edilmesi halinde yeni oluşacak her bir enterkon-
neksiyon hattındaki KAK’ların söz konusu tüzel kişiye doğrudan tahsisine ilişkin usul ve esas-
lar Sistem İşleticisinin görüşleri çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

(5) Senkron paralel hatlar için yapılacak kapasite tahsisi yarışmasına katılacak lisans
sahibi tüzel kişilerin diğer ülkelerdeki tüzel kişiler ile yaptığı anlaşmalar enterkonneksiyon
hattı kapasite tahsisinde dikkate alınmaz.

(6) Kapasite tahsis sürecinde Sistem İşleticisi tarafından, hattın kullanımı için başvuruda
bulunan tüzel kişilere söz konusu enterkonneksiyon hattı ile ilgili teknik bilgiler, ölçüm yerleri
ve gerekli olabilecek diğer bilgiler verilir ve duyurulur.
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(7) Senkron paralel bağlantılarda tahsis edilmiş kapasitenin, Sistem İşleticisine önceden
bilgi verilerek onay alınması şartıyla, söz konusu enterkonneksiyon hattı için ithalat ve/veya
ihracat faaliyetinde bulunmasına izin verilmiş diğer lisans sahibi tüzel kişilere ikincil piyasa-
larda satışı mümkündür. İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasasına ilişkin usul ve esaslar Sistem
İşleticisi tarafından hazırlanarak Kurul onayına sunulur.

(8) Sistem İşleticisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ilgili tüzel ki-
şilerin tahsis edilmiş kapasite haklarını kullanamamaları veya kapasitelerinde Azaltma meydana
gelmesi durumunda, Sistem İşleticisine ödenmiş bulunan kısıt yönetim bedelinin kullanılama-
yan döneme tekabül eden kısmı ilgili tüzel kişiye geri ödenir.

Kısıt yönetimi yöntemleri ve kısıt yönetim bedelleri ile ilgili kurallar
MADDE 18 – (1) Enterkonneksiyon hatlarının kapasite tahsisinde, ulusal elektrik sis-

temi ve komşu ülkelere ait elektrik sistemlerinin şebeke güvenliğini tehlikeye düşürmeden ve
ulusal elektrik sistemi ve komşu ülkelere ait elektrik sistemlerinin işletme standartlarıyla uyum-
lu olacak şekilde mümkün olan en yüksek kapasitenin piyasa katılımcılarına sunulması esastır.

(2) Yapılacak kapasite tahsis yarışmasında enterkonneksiyon hatlarında, ilan edilen
KAK değerinden daha az talep gelmesi durumunda kısıt yönetim bedeli alınmaz.

(3) Yarışma yapılması suretiyle yapılan kapasite tahsisinde kullanım dönemi içerisinde
herhangi bir nedenle bir kısım kapasite tahsisinin iptali nedeniyle atıl bir kapasite ortaya çıktığı
takdirde, bu durum mevcut enterkonneksiyon hattı kapasitesini kullanan diğer kullanıcıların
haklarını ve kısıt yönetimi bedellerini etkilemez.

Kısıt yönetim bedellerinden ve iletim sistemi işleticileri arası transit akışlarla ilgili
tazmin mekanizmasından kaynaklanan gelirlerin kullanılması

MADDE 19 – (1) Kısıt yönetim bedellerinden ve iletim sistemi işleticileri arası tazmin
mekanizmasından kaynaklanan gelirler, öncelikle;

a) Yeni enterkonneksiyon hatlarının tesisinde,
b) Mevcut enterkonneksiyon hatlarının NTK miktarının artırılması için gereken

iletim/dağıtım sistemlerinin güçlendirmelerinin tesisinde,
c) Mali ihtiyaçları ile ilgili ve Kurul tarafından onaylanan diğer amaçlara yönelik olarak,
kullanılır.
Enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımında uyulacak kurallar
MADDE 20 – (1) Senkron paralel bağlantılarda; tahsis edilmiş veya İkincil Ticari İletim

Hakkı Piyasasında devralınmış kapasite miktarlarının tamamını veya bir kısmını İhale dokü-
manında belirtilen bildirim zamanı içinde kullanacağını bildirmeyen Ticari İletim Hakkı sa-
hipleri, söz konusu kapasitenin kullanılmayan kısmındaki kullanım haklarını kaybederler. Söz
konusu kapasite, ihale dokümanında tanımlanan ihale dönemlerine uygun olarak yeniden ihale
edilir. Bu fıkra kapsamında tahsis edilen kapasiteye ilişkin kullanım haklarını kaybeden tüzel
kişilerin, tahsisattan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri devam eder.

(2) Senkron paralel bağlantı haricindeki bağlantılarda; enterkonneksiyon hattı kapasite
tahsisine hak kazanmış lisans sahibi tüzel kişilerin enterkonneksiyon hatlarını belirlenen kul-
lanım faktörü oranında veya üzerinde kullanması esastır. Enterkonneksiyon hattı kapasite tah-
sisinde; tahsis sonrası kısıt olması durumu hariç olmak üzere hattın kapasite kullanım süresi
başladıktan sonraki ilk bir ay ve son üç ay hariç tutulmak üzere her ay sonunda değerlendirme
yapılır. Tahsis edilen kapasite dikkate alındığında hesaplanacak kullanım faktörü itibarıyla,
kullanılan kapasitenin son ay için % 60’dan ya da son üç ay ortalamasının %70’den az olması
durumunda, enterkonneksiyon hattı kapasite tahsisinin iptali için Sistem İşleticisi tarafından
Kuruma başvurulur. Kapasite tahsisinin iptal edilmesinin öngörüldüğü tarih Kuruma bildirilir.
Enterkonneksiyon hattı kapasite kullanım hakkının iptalinin Kurul kararıyla uygun bulunması
durumunda, ilgili kullanıcının enterkonneksiyon hattı kapasite tahsisinin iptal edileceği ve
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kalan kullanım dönemi ve/veya yeni kullanım dönemi için tahsis yapılacağı Sistem İşleticisi
tarafından duyurulur. İlgili kullanıcının hakları, kullanım hakkı Kurul kararıyla iptal edilene
kadar devam eder, ancak bu süre içerisinde ilgili kullanıcının iptale konu kullanım şartlarını
yerine getirmesi kendisine yeni haklar sağlamaz ve yeni kullanıcının haklarını etkilemez. Yeni
kullanıcının ödeyeceği kısıt yönetimi bedeli ile eski kullanıcının ödemiş olduğu bedeller ara-
sında Sistem İşleticisi için gelir kaybına neden olacak bedel farkı var ise bu fark eski kullanı-
cının teminatından tahsil edilir.

(3) Kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar Sistem İşleticisi tarafından hazırlanarak
Kurul onayına sunulur ve onayı müteakip Sistem İşleticisi tarafından hazırlanan ihale dokü-
manları internet sitesinde duyurulur.

(4) Sistem İşleticisi kullanıcılardan, kapasite kullanım bedellerinin ödenmemesi halle-
rini gözeterek asgari miktarda teminat alır.

(5) Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkeler ile senkron paralel çalışmadığı durumlarda;
Sistem İşleticisi, söz konusu hatlar için kapasite hesaplanması, hat tahsisi, kısıt yönetimi ve
hatların denetimi hususlarında, eğer varsa daha önce imzalanmış bulunan uluslararası anlaş-
maların hükümlerini de dikkate alarak hareket eder.

Yeni enterkonneksiyon hatlarının tüzel kişiler tarafından yapılması
MADDE 21– (1) Sistem İşleticisi, elektrik piyasasında ticaretin ve rekabetin arttırılması

amacına yönelik olarak;
a) Tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, ithalat ve/veva ihracat faaliyeti,
b) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere ihracat faaliyeti kapsamında,
mülkiyeti ve işletmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler Sistem İşleticisi nam ve hesabına

olması kaydıyla enterkonneksiyon tesisleri inşa ettirebilir ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak
iletim/dağıtım tesisleri yaptırabilir. Bununla ilgili olarak ilgili lisans sahibi tüzel kişi Sistem
İşleticisine başvurur. Başvurunun Sistem İşleticisi tarafından uygun bulunması durumunda söz
konusu hatta ilişkin bilgiler yirmi gün süre ile Sistem İşleticisinin internet sayfasında duyurulur.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Aynı enterkonneksiyon hattını tesis etmek ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak ile-
tim/dağıtım tesisleri yapmak için birden fazla talep olmaması halinde Sistem İşleticisi tarafın-
dan lisans tadili için Kuruma bildirilir, birden fazla talep olması halinde ise; Sistem İşleticisinin
belirleyeceği bağlantı noktası ve hat kapasitesi ile Kurum tarafından belirlenecek kullanım fak-
törü doğrultusunda söz konusu iletim/dağıtım tesisi üzerinde en kısa kapasite tahsis süresini
teklif eden tedarik lisansı sahibi tüzel kişinin teklifi kabul edilir. Kazanan tedarik lisansı sahibi
tüzel kişi, Sistem İşleticisi tarafından lisans tadili için Kuruma bildirilir.

(3) Sınırda yer alan illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği elektriği iletim veya dağıtım
sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hat ile ihraç etmek isteyen üretim lisansı
sahibi kişilere, Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurul tarafından izin verilebilir.

(4) Senkron paralel olmayan bağlantılar için yapılacak yeni enterkonneksiyon tesisleri
ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak iletim/dağıtım tesislerinin yapımı öncesinde gerekmesi du-
rumunda ENTSO-E’nin bilgilendirilmesi ve ilgili enterkonneksiyon hatlarının kullanımında
onayının alınması gereklidir.

Teknik gereklilik halinde ithalat
MADDE 22 – (1) Sınır bölgelerinde elektrik enerjisinin temini amacıyla, teknik ge-

reklilik doğması hâlinde geçici olarak izole bölge yöntemiyle elektrik ithalatına Bakanlığın
uygun görüşü doğrultusunda Kurul tarafından izin verilebilir.

İhraç kaydı ile elektrik enerjisi ithalatı
MADDE 23 – (1) Senkron paralel bağlantı oluşana kadar ihraç kaydı ile elektrik enerjisi

ithalatına Bakanlık ve Sistem İşleticisinin görüşleri çerçevesinde Kurul tarafından izin verile-
bilir. İhraç kaydı ile; elektrik enerjisi ithalat faaliyeti, ilgili tüzel kişinin bu faaliyeti gerçekleş-
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tireceği tüm enterkonneksiyon hatlarında birbirinden bağımsız olarak tahsis hakkı kazanması
sonucunda mümkün olabilir. Bu kapsamdaki ithalat ve ihracat faaliyetleri, uzlaştırma dönemleri
bazında mali uzlaştırma işlemlerine tabi tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
TETAŞ tarafından yapılan ithalat ve/veya ihracat faaliyetleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TETAŞ, Kanunun 27 nci maddesine göre mevcut sözleşme-

ler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütür. Mevcut imtiyaz ve
uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilir, hükümetler
arası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalayabilir.

Senkron paralel bağlantılar için sistem işleticisi tarafından açıklanan kapasite
tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibarı ile yürürlükte olan te-
darik ve üretim lisanslarına, senkron paralel bağlantılar için Sistem İşleticisi tarafından açık-
lanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekleri ve hat kapasite tahsisine hak kaza-
nılması durumunda, kazanılan miktar ve süre boyunca elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatı
yapabileceği hükmü derçedilir. Konuya ilişkin lisans tadilleri, lisans sahibi tüzel kişilerin baş-
vurularına gerek duyulmaksızın Kurum tarafından lisans tadil bedeli alınmaksızın gerçekleş-
tirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki lisans sahibi tüzel kişiler, lisanslarına derçedilene kadar
Sistem İşleticisi tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilme ve hat
kapasite tahsisine hak kazanılması durumunda kazanılan miktar ve süre kadar elektrik enerjisi
ithalatı ve/veya ihracatı yapabilme hakkına sahiptir.

Kapasite tahsisine ve ikincil ticari iletim hakkı piyasasına ilişkin usul ve esaslar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TEİAŞ tarafından hazırlanan Senkron Paralel Bağlantılar

için Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ile İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasasına İlişkin
Usul ve Esaslar ile Senkron Paralel Olmayan Bağlantılar için Kapasite Tahsisine İlişkin Usul
ve Esaslar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren onaylanmak üzere 1 ay içerisinde Ku-
ruma gönderilir.

Yeni tesis edilecek enterkonneksiyon hatlarının lisans sahibi tüzel kişiler tarafından
tesis edilmesi halinde söz konusu tüzel kişiye doğrudan tahsisine ilişkin usul ve esaslar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yeni tesis edilecek enterkonneksiyon hatlarının ithalat ve/veya
ihracat hakkı elde eden lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tesis edilmesi halinde yeni oluşacak
her bir enterkonneksiyon hattındaki KAK’ların söz konusu tüzel kişiye doğrudan tahsisine iliş-
kin usul ve esaslar, TEİAŞ tarafından hazırlanarak, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
onaylanmak üzere 3 ay içerisinde Kuruma gönderilir.

Mevcut toptan satış lisansları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Mevcut toptan satış lisansları, Kanunun geçici 11 inci mad-

desi kapsamında tedarik lisansları olarak tanzim edilene kadar, mevcut toptan satış lisansları
kapsamında ithalat ve/veya ihracat faaliyetine ilişkin işlemler tesis edilir.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Türkiye İnsan Hakları Kurumundan:
İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAŞVURULARIN

İNCELENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından, insan hakları ihlali

iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılacak başvuruların incelenmesine ve sonuç-
landırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları

Kurumu Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanını,
b) Başvuru: İnsan hakları ihlali iddiasında bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından

8 inci maddede belirtilen yollarla yapılan müracaatı,
c) Başvurucu: İnsan hakları ihlali iddiasıyla Kuruma başvuru yapan gerçek ve tüzel ki-

şileri,
ç) Başvurunun tarafları: Başvurucu ile ihlali gerçekleştirdiği iddia olunan kişi, kurum

ve kuruluşları,
d) Birim: İhlal İddialarını İnceleme Birimini,
e) İnceleme yetkilisi: Başvuruları inceleyen uzman, uzman yardımcısı ve uzmanlıkla-

rından yararlanmak üzere diğer kurumlardan görevlendirilen personeli,
f) Kanun: 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununu,
g) Koordinatör: İhlal İddialarını İnceleme Biriminin eşgüdümünden sorumlu Kurum

personelini,
ğ) Kurul: İnsan Hakları Kurulunu,
h) Kurum: Türkiye İnsan Hakları Kurumunu,
ı) Uzman: İnsan hakları uzmanını,
i) Uzman yardımcısı: İnsan hakları uzman yardımcısını,
j) Üye: İnsan Hakları Kurulu üyelerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, İhbar ve Resen İnceleme

Başvuru hakkı
MADDE 4 – (1) Herkes, Anayasa, Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmeleri

ve kanunlar ile tanınan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin kamu gücü, özel hukuk
tüzel kişileri ya da gerçek kişilerce ihlal edildiği iddiasıyla Kuruma bizzat veya avukatı ya da
kanuni temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunabilir.

(2) Başvuru, ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel
ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Bu hak, muhtemel mağdurlar
tarafından da kullanılabilir.
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(3) Tüzel kişiler kendilerini veya üyelerini ilgilendiren konularda başvuruda bulunabi-
lirler.

(4) Mağdur lehine gerçek ya da tüzel kişilerce yapılan başvurularda mağdur ya da varsa
bir yakını ile iletişime geçilerek rızası aranır. Rıza bildirilmemesi halinde, karar verilmesine
yer olmadığına karar verilir. Ancak, konusu suç teşkil eden hallerde ya da mağdurun menfaatine
olan durumlarda rıza aranmayabilir.

(5) Başvurulardan harç ve benzeri herhangi bir ücret alınmaz.
İnsan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşlarının başvuruları
MADDE 5 – (1) İnsan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kendilerine yapılan başvuru üzerine veya resen
incelemeye aldıkları ihlal iddialarıyla ilgili olarak başvuru yapabilirler.

(2) Bu madde hükümlerine göre başvuru yapılması halinde temsile ilişkin belge aran-
maz. Ancak, lehine başvuru yapılan kişilerin, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bil-
gilerine yer verilir.

(3) Lehine başvuru yapılan mağdur ya da varsa bir yakını ile iletişime geçilerek rızası
aranır. Rıza bildirilmemesi halinde, karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Ancak, ko-
nusu suç teşkil eden hallerde ya da mağdurun menfaatine olan durumlarda rıza aranmayabilir.

(4) Başvuru hakkında verilen karar, başvurucuya ve lehine başvuru yapılan kişiye bil-
dirilir.

İhbar yoluyla başvuru
MADDE 6 – (1) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda inceleme ve araştırma

yapılmak üzere ihbarda bulunulabilir.
(2) İhbarlar, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, başvuruların incelenmesine ve sonuçlan-

dırılmasına dair usul ve esaslara göre incelenir ve sonuçlandırılır.
Resen inceleme
MADDE 7 – (1) İhlale dair emarelerin varlığı halinde, resen inceleme yapılmasına Ku-

rul tarafından karar verilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başkan tarafından da resen
inceleme kararı alınabilir.

(2) Resen inceleme kararı alınmadan önce, ihlal mağdurunun ya da bir yakınının rızası
aranır. Ancak, konusu suç teşkil eden hallerde ya da mağdurun menfaatine olan durumlarda
rıza aranmayabilir.

(3) Resen inceleme, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, başvuruların incelenmesine ve
sonuçlandırılmasına dair usul ve esaslara tabidir.

Başvuru yeri ve usulü
MADDE 8 – (1) Başvurular Kuruma yapılır.
(2) Başvuru, dilekçe ile doğrudan yapılabileceği gibi mektup ya da faks yoluyla, Ku-

rumun resmî internet sitesinde bir örneği yer alan elektronik formun doldurulması suretiyle
veya E-Devlet Kapısından yapılabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bizzat ya da
telefon yoluyla sözlü olarak da başvuru yapılabilir.

(3) Telefon, faks ya da elektronik formun doldurulması yoluyla yapılan başvurularda,
ıslak imzalı dilekçe veya formun ve ilgili belgelerin, başvurunun kayıt altına alınmasından iti-
baren onbeş gün içinde Kuruma ulaştırılması zorunludur. Aksi durumda, resen işlem tesisini
gerektirmeyen başvurular hakkında incelenemezlik kararı verilir.

(4) Engelli bireylerin başvurularını kolaylaştırmak için gerekli tedbirler Kurumca alınır.
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Başvuru dilekçesi
MADDE 9 – (1) Başvuru dilekçesinde ihlal iddiası, iddianın dayanağını oluşturan olay-

lar açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilir. İhlalin meydana geldiği yer ve zaman ile biliniyorsa
ihlali yapan kişi ya da kurumlar dilekçede belirtilir. Dilekçeler ıslak imza ile imzalanır. Ancak,
başvurunun mobil imza, elektronik imza veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile yapılmış
olması durumunda ıslak imza şartı aranmaz.

(2) Başvuru dilekçesinde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Başvurucunun adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise Türkiye Cumhuriyeti

kimlik numarası, doğum tarihi, adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.
b) Başvurucu tüzel kişi ise unvanı, adresi ve temsil yetkisini haiz kişinin kimlik bilgileri,

varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.
c) Avukat veya kanuni temsilci vasıtasıyla yapılan başvurularda bu kişilerin adı, soyadı,

adresi, varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
(3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar uyruğu oldukları ülkeyi, herhangi bir

ülke vatandaşı olmayanlar ise bu durumlarını belirtirler.
(4) Varsa, ihlal iddiasını destekleyecek nitelikte video kaydı, fotoğraf, karar, haber ve

yazışma örnekleri ve benzeri belgeler dilekçeye eklenir veya başvuru tarihinden itibaren en
geç onbeş gün içinde Kuruma gönderilir.

(5) Avukat veya kanuni temsilci vasıtasıyla yapılan başvurularda temsil veya yetki bel-
gesi dilekçeye eklenir veya başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme

Başvuru ve Ön İnceleme Masasının oluşumu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Başvuru ve Ön İnceleme Masası, Başkan tarafından uygun görülecek

süre ve sıralamayla görevlendirilen yeteri kadar inceleme yetkilisi ile memurdan oluşur.
(2) Başvuruculara danışmanlık, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sözlü baş-

vuruların tutanağa bağlanarak kabul edilmesi, başvuruların kaydı ve 11 inci maddede belirtilen
işlemlerin yapılarak Koordinatöre sunulması işlemleri bu masa tarafından yerine getirilir.

Ön inceleme
MADDE 11 – (1) Başvuru ve Ön İnceleme Masası tarafından ön incelemesi tamamla-

nan başvurular esas yönünden incelenmek üzere Birime gönderilir. Ancak;
a) İnsan hakkı ihlali iddiasının açıkça dayanaksız olduğu anlaşılan,
b) Münhasıran başka kurum ve kuruluşların görev alanında olup Kurumun görev ala-

nına girmeyen,
c) İnsan hakkı ihlali niteliği taşımadıkça kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerinden

kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olan,
ç) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eksiklikleri süresinde tamamlanmayan,

9 uncu maddede belirtilen şartları taşımayan ve verilen sürede eksikleri tamamlanmayan baş-
vurular ile konusu ve başvurucusu yönlerinden mükerrer olan,

başvurular hakkında incelenemezlik kararı taslağı yazılarak Koordinatöre gönderilir.
İncelenemezlik kararı Kurulca alınır.

(2) İncelenemezlik kararı verilmesi halinde başvuru dilekçesi ilgili idareye gönderile-
bilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun Esas Yönüyle İncelenmesi

İnceleme yetkisine sahip olanlar
MADDE 12 – (1) Başvurular, inceleme yetkilileri tarafından incelenerek sonuçlandı-

rılır. Kurul kararı ile üyeler tarafından da inceleme yapılabilir.
İncelemeye esas ilkeler
MADDE 13 – (1) Başvurular Anayasa, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak

ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası andlaşmalar, bu andlaşmalarla kurulan denetim organlarının
kararları, ilgili mevzuat, temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası gelişmeler ile Kurulun
yerleşik kararları esas alınarak incelenir ve değerlendirilir.

(2) İnceleme ve araştırmalar tarafsızlık, adalet ve eşitlik anlayışı içinde gerçekleştirilir.
(3) Başvurular; her türlü insan hakkı ihlalinin, dokunulmaz olan insan onurunu hedef

aldığı ve incelemenin gecikmesi halinde telafisi imkânsız zararların ortaya çıkacağı düşünce-
siyle geciktirilmeksizin sonuçlandırılır.

(4) Üyeler ile inceleme yetkilileri kendileri, eşleri, evlatlıkları ve üçüncü dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarıyla ilgili başvurular hakkında veya tarafsızlıkları hak-
kında şüphe uyandırabilecek hallerde inceleme yapamaz ve toplantılara katılamazlar.

İnceleme ve sonuçlandırma süreçleri
MADDE 14 – (1) İnceleme ve sonuçlandırma süreçleri aşağıda belirtilen aşamalardan

oluşur:
a) İnceleme: İhlal iddiasının vasıflandırılması, iddianın taraflarının ve varsa zararın ni-

teliğinin belirlenmesi, konuya ilişkin mevzuatın, yargısal içtihatların, Kurulun yerleşik karar-
larının ve bilimsel görüşlerin tetkik edilmesi.

b) Araştırma: İlgili kişi, kurum ve kuruluşlara ihlal iddiasının bildirilerek cevaplarının
alınması, 16 ncı madde kapsamında bilgi ve belgelerin toplanması, 17 nci madde kapsamında
taraflardan yazılı ve sözlü bilgi alınması ve yerinde inceleme yapılması.

c) Değerlendirme: Araştırma sonuçlarının analizi, ihlalin niteliğinin belirlenmesi ve
varsa ihlalcinin tespiti, ihlalin ortadan kaldırılması ve zararın giderilmesi için yapılması gereken
işlemler ile alınması gereken önlemlerin tespiti.

ç) Bildirim: Kurumca verilen kararın başvurunun taraflarına bildirilmesi.
d) Takip: Kurum tarafından verilen kararlar üzerine yapılan işlemlerin izlenmesi.
İnceleme ve sonuçlandırma usulü
MADDE 15 – (1) Ön incelemesi tamamlanarak Birime gönderilen başvuruların ince-

leme yetkilisine havalesi Koordinatör tarafından yapılır. İnceleme, başvuru sırasına göre yapılır.
Gecikmesinde sakınca bulunan ya da özel önemi haiz başvurular öncelikle incelenir.

(2) Esastan incelemeye alınan başvurular ile bunların incelenmesine ve sonuçlandırıl-
masına ilişkin işlemler hakkında Koordinatör ya da ilgili inceleme yetkilisi tarafından Başkana
bilgi verilir. İnceleme ve araştırma sürecinde Başkan tarafından gerekli görülen başvurular Ku-
rul gündemine alınır.

(3) Başvuru konusu ile ilgili ilave açıklama, bilgi veya belgeye ihtiyaç duyulması ha-
linde başvurucu ile öncelikle telefon ya da varsa elektronik posta ile iletişime geçilir, bu müm-
kün değilse başvurucuya yazı yazılarak talepler iletilir. Yazılı bildirime rağmen, verilen süre
içinde istenilen açıklama, bilgi ve belgelerin gönderilmemesi ve bu durumun inceleme ve araş-
tırmanın sürdürülmesini imkânsız kılması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar
verilir.
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(4) İncelenmekte olan başvuru, iddiaların cevaplandırılması ve iddiaya ilişkin bilgi ve
belgelerin sunulabilmesi için şikâyet olunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel ki-
şilere gönderilir. Gönderme yazısında başvuru konusu kısaca özetlenir ve başvuru konusu hakka
ilişkin Kurumun yerleşik kararları ile ulusal ve uluslararası ilke ve standartlara vurgu yapıla-
bilir.

(5) Şikâyet olunan şahıs ya da kurum ve kuruluşlarca ihlal iddiası yerinde görülerek
ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması ve başvurucunun da başvurusunu geri alması
halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Ancak, aynı konuya ilişkin yaygın bir
ihlal veya başvuru söz konusu ise ya da takibinde kamu menfaati görülmekte ise inceleme ve
araştırma başvurudan bağımsız olarak sürdürülebilir.

(6) Şikâyet olunan şahıs ya da kurum ve kuruluşlardan alınan cevapta;
a) Başvuru konusu işlem, eylem ya da olgunun sabit olmadığının veya ihmalin bulun-

madığının ortaya konulması ve inceleme yetkilisi tarafından yapılan araştırma neticesinde de
aynı sonuca varılması halinde ihlal iddiasının reddine dair karar taslağı hazırlanır.

b) Başvuru konusu işlem, eylem, ihmal ya da olgunun sabit olduğu ancak bu durumun
insan hakkı ihlaline yol açmadığı savunulmakta ise konu inceleme yetkilisince değerlendirilerek
ihlalin varlığına ya da ihlal iddiasının reddine dair karar taslağı hazırlanır.

(7) İnceleme ve karar taslağı yazımı aşamalarında elde edilen yeni bilgi ve belgeler
başvurucu ve cevap veren ilgililerle paylaşılabilir. Her aşamada yeni bilgi ve belge talep edi-
lebilir.

(8) İnceleme yetkilisince hazırlanan karar taslağı, Kurul kararına bağlanmak üzere sı-
rasıyla Koordinatöre ve Başkana iletilir.

(9) İnceleme yetkilisinin önerisi üzerine veya resen;
a) Sebebi ve konusu benzer olan başvuruların birleştirilerek incelenmesine,
b) Gerekli görülmesi halinde başvuruların ayrılarak incelenmesine,
koordinatör tarafından karar verilebilir.
(10) 11 inci maddede belirtilen hallerin varlığının başvurunun esasının incelenmesi sı-

rasında tespit edilmesi halinde de incelenemezlik kararı verilir.
(11) Başvurunun incelenmesi sırasında yaşam hakkı veya kişi hürriyeti ve güvenliğinin

tehdit altında olduğu, işkence ve kötü muamele ihtimalinin bulunduğu ve gecikmesi halinde
telafisi imkânsız zararların ortaya çıkacağı anlaşılmakta ise, ilgisine göre mülki idare amirliğine,
cumhuriyet savcılığına, kolluk güçlerine veya ilgili kuruma derhal bilgi verilerek önlem alın-
ması talep edilir.

Bilgi ve belge istenmesi
MADDE 16 – (1) Kurum, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden

başvuru konusu ihlal iddiası ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve bunların örneklerini
almaya yetkilidir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun taleplerini gecik-
meksizin (en geç onbeş gün içinde) yerine getirmek zorundadırlar. Bu fıkra hükmüne aykırı
hareket edenler hakkında yasal yollara başvurulabilir.

Yazılı ve sözlü bilgi alınması ve yerinde inceleme yapılması
MADDE 17 – (1) İhtiyaç duyulması halinde; Başkan, Kurulun yetkilendirmesi halinde

üyeler, Başkanın yetkilendirmesi halinde Koordinatör ya da inceleme yetkilisi yerinde inceleme
ve araştırma yapabilir, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi alabilir. Bu amaçla, ilgililer Kuruma
davet edilebilir ya da onların bulundukları yere gidilebilir.
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(2) Başvurunun taraflarından birinin isteği üzerine ya da resen, inceleme yetkilisinin
başkanlığında ya da Kurul huzurunda toplantı düzenlenebilir. Toplantıya, varsa tanıklar ile ih-
tiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanılmak üzere ilgili kişiler de davet edilebilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun taleplerini gecik-
meksizin yerine getirmek zorundadırlar.

Uzlaşma
MADDE 18 – (1) Kurumca, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir müdahalenin varlı-

ğının tespit edilmesi halinde, ihlal kararı vermeden önce taraflara uzlaşma yolu önerilebilir.
Karar türleri
MADDE 19 – (1) Başvurunun esas yönünden incelemesi sonucunda;
a) İhlalin varlığına,
b) İhlal iddiasının reddine,
c) Karar verilmesine yer olmadığına,
Kurul tarafından karar verilir.
Kararlarda bulunması gereken hususlar
MADDE 20 – (1) Kararlarda aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Başvuru numarası ile karar tarihi,
b) Başvurucunun ve varsa vekili veya kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve adresi,
c) Şikâyet edilen gerçek veya tüzel kişiler,
ç) Başvuru konusu ve talep,
d) Yapılan inceleme ve araştırmanın sonuçları ile Karara esas bilgi ve belgeler,
e) Verilen karar ve gerekçesi,
f) İhlal kararı verilmesi halinde ihlal edilen hak ve hürriyetler ve ihlalin önlenmesi ve

bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması amacıyla yapılması gereken işlem ile gerekiyorsa alın-
ması gereken tedbirlere ilişkin tavsiyeler,

g) Karar toplantısına katılan üyelerin isim ve imzaları ile varsa karşı oyları ve gerekçe-
leri.

Kurul kararları üzerine yapılacak işlemler
MADDE 21 – (1) Kararlar, tekemmül etmesini takiben en geç 5 iş günü içinde başvu-

runun taraflarına, ilgili kişi ve kurumlara gönderilir. Gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Karar üzerine ilgili kişi, kurum ya da kuruluşlarca yapılması gereken işlemler ile
alınması gereken önlemlerin takibi Birim tarafından yapılır. Takibin, inceleme ve sonuçlandır-
mayı yapan inceleme yetkilisi tarafından yapılması esastır.

(3) Kurul kararı ve karar üzerine ilgili kişi, kurum ya da kuruluşlarca yapılan işlem ve
alınan önlemler, kişisel veriler korunmak suretiyle, kamuoyu ile paylaşılabilir, özel olarak ra-
porlanabilir ya da yıllık raporda dile getirilebilir.

Kararların yeniden incelenmesi
MADDE 22 – (1) Başvurunun tarafları, tebliğinden itibaren 30 gün içinde kararın mad-

di hata ya da çelişkiler barındırdığı iddiasıyla yeniden inceleme talebinde bulunabilir.
(2) Yeniden inceleme talebine ilişkin dilekçede, maddi hata ya da çelişkiler gerekçeli

olarak açıklanır. Aksi halde, yeniden inceleme talebi reddedilir.
(3) İnceleme talebi Kurul tarafından öncelikle görüşülerek kesin olarak sonuçlandırılır.
İnceleme ve araştırmanın sonlandırılması
MADDE 23 – (1) İnceleme ve araştırmanın herhangi bir aşamasında ihlalin ortadan

kalkması, başvurunun geri alınması ve benzeri hallerde inceleme ve araştırma sonlandırılarak
karar verilmesine yer olmadığına karar verilir.
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(2) Ancak, aynı konuya ilişkin yaygın bir ihlal veya başvuru söz konusu ise ya da taki-
binde kamu menfaati görülmekte ise inceleme ve araştırma başvurudan bağımsız olarak sür-
dürülebilir.

Karar verme süresi
MADDE 24 – (1) Başvurular altı ay içinde karara bağlanır. Bu sürenin aşılması halinde,

gecikmenin gerekçesi talep üzerine başvurucuya bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru hakkının kötüye kullanılması
MADDE 25 – (1) Gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayanılarak başvuru yapıldı-

ğının anlaşılması, başvuru hakkının kötüye kullanılması ve benzeri hallerde karar verilmesine
yer olmadığına karar verilir.

Gizlilik talebi
MADDE 26 – (1) Başvurucunun veya mağdurun talebi üzerine ya da Kurumca gerekli

görülmesi halinde, kişisel verilerin gizliliği ilkesi çerçevesinde, kişilerin kimliği ya da başvuru
gizli tutulabilir.

(2) Kişilerin kimliğinin ya da başvurunun gizli tutulması inceleme ve araştırmayı im-
kânsız kılmakta ise, bu durum başvurucu ve/veya mağdura bildirilir, kişinin gizlilik talebinden
vazgeçmesi halinde inceleme sürdürülür, aksi halde karar verilmesine yer olmadığına karar ve-
rilir.

Başvuru istatistikleri
MADDE 27 – (1) Başvuru istatistikleri, resmi istatistik programı kapsamında yıllık

olarak hazırlanır ve faaliyet yılını takip eden yılın şubat ayı içerisinde yayınlanır. Gerek görül-
mesi halinde, farklı zaman aralıkları esas alınarak da istatistik yayınlanabilir.

Başvurulara ilişkin yıllık rapor
MADDE 28 – (1) Yıllık raporda, ihlal edildiği tespit edilen hak ve hürriyetler, ihlal se-

bepleri ve alınması zaruri olan önlemler, kamu kurum ve kuruluşlarının insan hakları alanındaki
performanslarının değerlendirilmesi, mevzuat değişikliği teklifleri, 27 nci maddede belirtilen
istatistikler ile gerekli görülen diğer hususlar yer alır.

(2) Rapor, Kurumun ilgili birimleri tarafından hazırlanır ve Kurulun onayına sunulur.
(3) Rapor, faaliyet yılını takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar tamamlanarak kamuo-

yuna duyurulur ve ilgili makamlara gönderilir.
(4) Yıllık raporlar haricinde, belli konulara özgü raporlar da hazırlanabilir.
Kurumun başvurulara ilişkin verdiği kararların niteliği
MADDE 29 – (1) Kurum kararları tavsiye niteliğindedir. Kararlar, başka bir organ ya

da makamın onayına tabi değildir.
(2) Kuruma yapılan başvurular, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak müracaat-

lara engel teşkil etmez.
(3) Kuruma yapılan başvurular, dava açma ve zaman aşımı süresini durdurmaz.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Başvuruların incelenmesinde ve sonuçlandırılmasında, bu Yönetme-

likte hüküm bulunmayan hâllerde Kanun ve konuyla ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre iş-
lem yapılır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/1998 tarihli ve 23501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci mad-
desi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şeker Enstitüsü’ne Nakledilecek Veya Atanacak Personel
Madde 7 – Şeker Enstitüsü’ne nakledilecek veya atanacak teknik personelin Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca ) nakil veya atama tarihi
itibariyle son beş yıl içinde en az (E) düzeyinde puan almış olması şarttır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Mü-

dürü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından:
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Haz-
nedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(c) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan
doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Müsteşarlıkça ihraç edilen borçlanma
senetleri veya kira sertifikaları.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar kısa vadeli kaynaklarını, vadesiz veya vadeli mevduat ile repo/ters repo
araçlarını kullanarak değerlendirir. Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz
oranı TCMB tarafından haftalık olarak en son açıklanan, bankalarca TL üzerinden 1 aya kadar
vadeli olarak açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının;

a) Gecelik vade açılması halinde % 70’inden,
b) 7 güne kadar vade açılması halinde % 80’inden,
c) 8 günden 30 güne kadar vade açılması halinde % 90’ından
düşük olamaz.”
“(3) Vadeli mevduat faiz oranlarının birinci ve ikinci fıkrada belirtilen oranlardan düşük

olması halinde mali kaynaklar, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değer-
lendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(g) Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk ba-
kımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanan personelinden
alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin
nam ve hesabına açılmış olan banka hesapları ile okul aile birliklerinin banka hesapları,”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan

ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/9/2013 28762
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/16)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, hayvancılık alanında kaliteli kaba yem ihtiyacının

karşılanabilmesi ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmenin sağlanabilmesi için yem
bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yem bitkileri destekleme çalışmalarında görev alacak ku-

rum ve kuruluşların belirlenmesi, yem bitkileri üretimi faaliyetinde bulunan çiftçilere destek-
leme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

maddesi ile 12/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,
d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) ÇKS Belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gös-
terir belgeyi,

f) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma ens-
titülerini,

g) İcmal - A: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi
detayında köy/mahalle çok yıllık yem bitkileri taksitlendirme icmalini,

ğ) İcmal - B: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çok
yıllık yem bitkileri taksitlendirme ilçe icmalini,

h) İcmal - C: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan çok yıllık
yem bitkileri taksitlendirme il icmalini,

ı) İcmal - 1: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi
detayında köy/mahalle icmalini,

i) İcmal - 2: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan ilçe
icmalini,

j) İcmal - 3: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan il icmalini,
k) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
l) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,
m) İl/ilçe Tahkim Komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre oluş-

turulan komisyonu,
ifade eder.
Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 5 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını mü-
teakip Banka aracılığı ile ödenir.
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Uygulama
MADDE 6 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara

göre yapılır:
a) Destekleme ödemesinden, ÇKS’ye kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla

yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanır.
b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
1) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, ko-

runga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük,
sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi,
İtalyan çimi (lolium multiflorum), ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan
tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

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

3) 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 dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje (Ek-11)
il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.

c) Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2014 tarihinde başlar ve 15/11/2014 ta-
rihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat
etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar de-
ğerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda
bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik ko-
şullarına göre belirler.

ç) İstenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
1) Müracaat Formu (Ek-1).
2) ÇKS Belgesi.
d) Destekleme şekli ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:
1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına

göre dekar başına destekleme ödemesi yapılır.
2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır meranın destekleme süresi dört

yıl, korunganın destekleme süresi ise üç yıldır.
3) Yonca ve korunganın destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen destek-

leme birim fiyatı üzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılır. Ekildiği yıl hasadı yapı-
lamayacak yem bitkisi ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapılacağı takip eden yılda
kabul edilir.

4) Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde vejetatif
gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgun-
luğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılır.

5) Tek yıllık yem bitkileri %50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pan-
carı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

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

7) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdür-
lüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-2) düzenlenir.

8) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe
müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim yapan
çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe
müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye
esas icmali hazırlar.
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9) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise
üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-3) alınır.

10) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de
yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabit-
lenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl kontrol eder,
yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa kontrol icmali
(Ek-4) düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.

11) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde
ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas
vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

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

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

14) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık
yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

15) 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 belirlenir.

e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:
1) 1 Ocak-15 Kasım 2014 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri

ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır, İcmal - A (Ek-5) ve İcmal-1 (Ek-8)
aynı tarihte hazırlanır.

2) İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal - A (Ek-5) ve İcmal-1 (Ek-8) ilçe merkezinde,
köy/mahalle muhtarlığının İcmal - A ve İcmal-1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında beş iş günü
süreyle tutanaklı olarak askıya çıkarılır. Tutanak muhtar ve/veya azalar tarafından güncel tarihle
imzalanır.

f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; askı süresince yapılmış itirazlar beş iş
günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine
olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değer-
lendirmeye alınmaz.

g) İcmallerin gönderilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
1) İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal - B (Ek-6) ve İcmal-2 (Ek-9) düzenlenip

onaylanır ve en kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdür-
lükleri tarafından yapılır.

2) ÇKS’den alınan İcmal - C (Ek-7) ve İcmal-3 (Ek-10) il müdürlükleri tarafından kont-
rol edilip onaylanarak en geç 31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.

Yetki, denetim ve sorunların çözümü
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve

talimatları uygulanır. Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdür-
lüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda il/ilçe tahkim komisyonları yet-
kilidir. İl/ilçe tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular BÜGEM’e bildirilir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık
alır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 8 – (1) Yem bitkileri desteklemelerinden;
a) 6 ncı madde de belirtilen hükümlere uymayanlar,
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b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler,
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,
ç) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem

bitkisi yetiştirenler,
d) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar,
e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş ya-

panlar,
f) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır, mera ve otlakiye

olan parseller üzerinde ekiliş yapanlar,
g) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri

yapmayanlar,
ğ) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu

düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilenler,
h) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler,
ı) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören

ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında,
yararlanamazlar.
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 9 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarının hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontro-
lünden ve kendi hazırladıkları belgelerden 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 yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle
hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 10 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-
tendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem

Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ: 2012/48), 14/5/2013 tarihli ve
28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ: 2013/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/18)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şe-

kilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt
içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleş-
tiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuru-

luşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren tohum-
culuk kuruluşlarının 2014 yılı yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi ve ya-
pılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

maddesi ve 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 5 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,
ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
d) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,
e) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

f) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından hazırlanan yetkilendirilmiş tohumcu kuruluşlar
detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren belgeyi,

g) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından hazırlanan İcmal-1 deki bilgilere göre her ilçe
için köy/mahalle detayında hakedişleri gösteren belgeyi,

ğ) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan İcmal-2 deki bilgilere göre her il için
ilçe detayında hakedişleri gösteren belgeyi,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
ı) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim

komisyonunu,
i) Sertifikalandırılan tohumluk: Yurt içinde üretilen elit, orijinal ve sertifikalı kademede

sertifikalandırılan tohumluğu,
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j) Tohumluk: Bitkisel üretimde kullanılan tohum ve yumruyu,

k) Tohumluk bayii: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan To-

humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi

belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

l) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından

yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

m) 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,

n) Tohumluk yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına yetiştiricilik yapan

gerçek veya tüzel kişileri,

o) Tohumluk üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli

olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

ö) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt

birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme ve Ödeme Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 5 – (1) Tohum üretim desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Bakanlık

tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve ÇKS’de kayıtlı olan

gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

Desteklenecek türler ve ödeme şekli

MADDE 6 – (1) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen

buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, su-

sam, aspir, kanola, yer fıstığı, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları için kilogram başına destek-

leme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen türlerin tohumluklarını yurt içinde üretip ser-

tifikalandıran ve yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına

aşağıda belirtilen birim miktarlara göre üretim desteği ödenir.
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Müracaat yeri ve şekli

MADDE 8 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen yetkilendirilmiş to-

humculuk kuruluşları ve bunlar adına üretim yapan tohum yetiştiricilerinin ÇKS’ye kayıtlı ol-

maları ve bilgilerini güncellemeleri esastır.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, üretimi gerçekleştireceği ildeki il müdür-

lüğüne, üretecekleri tohumlukların sertifikalandırılması için tohumluk beyannamesi verdikten

sonra, ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne desteklemeden yararlanmak için başvuru

yaparlar.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu, birden fazla ilde tohumluk üretimi gerçek-

leştirecekse, ÇKS’ye kayıtlı olduğu ili/ilçeyi bir yazıyla tohumluk beyannamesi verdiği il mü-

dürlüklerine bildirir. Tohumluk beyannamesi verilen il müdürlükleri o tohumculuk kuruluşuna

ait Ek-2 ve Ek-3’te yer alan üretim ve destek verilerini, kuruluşun ÇKS kaydının bulunduğu

il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(4) 2014 yılı üretimleri için başvurular, tebliğin yayımı tarihinde başlar, 31 Aralık 2014

tarihi mesai saati bitiminde sona erer.

Müracaatta istenilecek belgeler

MADDE 9 – (1) Başvuru sırasında, yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarından aşa-

ğıdaki belgeler istenir:

a) Sertifikalı tohum üretim desteği müracaat formu (Ek-1),

b) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak to-

humluk yetiştirenlerin, tohum üretilen arazinin de gösterildiği ÇKS belgesi,

c) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise

onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form

(Ek-2),

ç) Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi

(sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir, sertifikaların son teslim tarihi 30 Haziran

2015’ tir.),

d) Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti (ilgili il müdürlüğü tarafından onaylana-

cak),

e) BÜGEM tarafından verilen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir

belge (bu belge 31 Aralık 2014 tarihinden sonraki tarihli olamaz.),

f) Tohumluk satış faturası (faturaların son teslim tarihi 30 Haziran 2015’ tir.).

Sertifikaların ÇKS’de eşleştirilmesi, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluştu-

rulması

MADDE 10 – (1) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bil-

gileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunca üretimi yapılan tohumluklara ait sertifi-

kalar, destekleme için müracaat edildiği il/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS kaydı ile eşleştirilir.

Sertifikanın sistemde yer aldığı teyit edildikten ve başvuruda alınan belgelerin kontrolleri

yapıldıktan sonra, destekleme müracaat dosyasındaki bilgilerle ÇKS’ye destekleme kaydı ya-

pılır.
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(3) Müracaatı alan il/ilçe müdürlüğü yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun destek-

lemeye konu ettiği sertifikalara ait tohumlukların üretildiği arazileri, çiftçi kayıt sisteminden

kontrol edip doğruladıktan sonra, sertifikanın ön tarafına "Bu sertifikaya ait…….kg tohum,

üretim desteğinden faydalanmıştır, ihraç edilemez" ibaresini koyarak onaylar.

(4) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu destekleme bilgilerini içeren İcmal-1’ler

(Ek-4) il/ilçe müdürlüklerince ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. Sertifikalandırılmış ve satışı ta-

mamlanmış olan türlerin 2014 yılı üretimleri için İcmal-1’ler 31 Ocak 2015 tarihinde il mü-

dürlüklerinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise ic-

mallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz,

herhangi bir hak doğurmaz. Ancak askıya çıkış tarihine kadar sertifikasyon işlemleri ve satış

faturaları tamamlanmamış olanlar askıda yer almazlar. Bu kuruluşlar sertifikasyon işlemlerinin

tamamlanmasından sonra sertifikaları ve faturaları 30 Haziran 2015 tarihi mesai bitimine kadar

il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler. İl/ilçe müdürlüğü ilgili kuruluş veya kuruluşlara ait sertifika

bilgilerini işleyerek alınan İcmal-1’leri kuruluşa haber vermek kaydıyla uygun görülen bir ta-

rihte askıya çıkarır. Diğer işlemler aynı şekilde devam eder.

(5) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden

itibaren en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince

ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (Ek-5) düzenlenip, onaylanır ve en geç 3 iş günü içinde il müdür-

lüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(6) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-6) il müdürlükleri tarafından 5 iş günü içinde kont-

rol edilip onaylandıktan sonra, Ek-7 ve Ek-8 ile birlikte BÜGEM’e gönderilir.

(7) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme ka-

vuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda

çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen

konular ise BÜGEM’e bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 11 – (1) 2014 üretim sezonunda, aynı alana güzlük ve yazlık ekim yaparak

sertifikalı tohumluk üreten yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, her iki dönem üretim için

de desteklemeden faydalandırılır.

(2) Aynı alanda tohum üreten yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile bunun adına

sözleşmeli olarak tohum yetiştiren çiftçilerin beyan ettikleri sertifika bilgileri uyumlu olmalı-

dır.

(3) 2014 üretim sezonunda (2013 güzlük ve 2014 yazlık ekilişler) ÇKS’ye kayıtlı ara-

zilerde üretilen tohumluklar destekleme kapsamındadır.

(4) Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihi uyumlu olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 12 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın 2015 yılı

tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına yapılan

toplam ödeme tutarının % 0,2’si Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemeler, başvu-
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runun yapıldığı il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme ic-

malleri (Ek-6) esas alınarak sertifikalı tohumluk üretim desteği ödemeleri ile ilgili talimat ve

kaynağın bankaya gönderilmesinden sonra, banka aracılığıyla, ilgili şubelerde tohumculuk ku-

ruluşları adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 13 – (1) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları aşağıda belirtilen durum-

larda sertifikalı tohumluk üretim desteğinden yararlanamazlar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden,

b) Kamu kurum ve kuruluşları,

c) İhraç amaçlı üretilen tohumluklar,

ç) ÇKS’ye kayıtlı olmayan arazilerde üretilen tohumluklar.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-

ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

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

kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. 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 yapılır.

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

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

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

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

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

sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-

reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 10/5/2013 tarihli ve 28643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt

İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/16) yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Bakanlık genelgeleri ve tali-

matları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMININ DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/19)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı tür-

lerde sertifikalı tohum kullanımının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuru-

luşların belirlenmesini, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere ya-

pılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) Çiftçi: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

e) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün

bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

f) İcmal-1: İl/İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle

için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği ek-3’te yer alan

belgeyi,

g) İcmal-2: İl/İlçe müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için

köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği ek-4’te yer

alan belgeyi,

ğ) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında

ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği ek-5’te yer alan belgeyi,

h) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

ı) İl/İlçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim

komisyonunu,

i) Sertifikalı tohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı

kademedeki tohumluğu,

j) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum ve yumruyu,

k) Tohumluk bayisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan To-

humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi

belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,
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l) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından
görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

m) 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,

n) Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli ola-
rak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

o) Tohumluk üretici belgesi: Tohumları üreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli
olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığı belgeyi,

ö) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt
birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.
Destekleme yapılacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üre-

tilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fa-
sulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kanola, aspir, patates, soya, yonca, korunga ve fiğ tohum-
luklarını bitkisel üretim faaliyetinde kullanan ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere yapılır.

Destekleme miktarları
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen türlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak

ekim yapan çiftçilere 2014 yılında dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre ödeme
yapılır.

Ekim dikim normları
MADDE 7 – (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk mikta-

rının her bitki türü için belirtilecek ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük
olamaz.

(2) Kanola ve aspir de ekim normu bölge ve ekim yöntemine göre il/ilçe müdürlüğünce
belirtilen değerler arasında alınır.
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Başvuruların kabulü

MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi Yö-

netmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüğüne baş-

vurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvuruların, 2014 yılı yazlık ekimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren

30 Haziran 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekimler için ise 1 Eylül 2014 tari-

hinden, 31 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir. 2014 yılı güzlük ekilişler,

ÇKS’de 2015 yılı üretim sezonu (güzlük) olarak kaydedilmekte ve adlandırılmaktadır.

(3) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(4) 2013 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu se-

bebiyle 31 Aralık 2013 tarihine kadar yapamayıp, 2014 yılı başında ekimini yapan çiftçiler,

başvuruda bulunmaları halinde bu Tebliğ kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteğinden

faydalanırlar.

Başvurularda istenilecek belgeler

MADDE 9 – (1) Başvuru sırasında, sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerden aşağıdaki

belgeler istenir:

a) Başvuru Dilekçesi (ek-1),

b) Talep Formu (ek-2),

1) Bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi tarafından tasdik

edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve

imzalar. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohumluk sertifikasındaki bilgiler ile uyumlu ol-

malıdır.

c) Tohumluk satış faturası;

1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı üretim sezonuna uygun olmalıdır.

Tohumluk bayisi tarafından, faturanın arkasına “Bu fatura ile satışı yapılan tohumluk

................... tarihli ve ………..…….. no’lu sertifikaya aittir.” ifadesi yazılarak tasdik edilir.

2) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüğünce “Aslı görülmüştür ve sertifikalı

tohumluk desteğinden yararlanmıştır.” ibaresi yazılarak asıl nüshası çiftçiye iade edilir. Bir

nüshası il/ilçe müdürlüğünde dosyaya konulur.

3) Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacıyla eken

“Tohumluk Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çiftçiler ser-

tifikalı tohumluk kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri

imzalarlar.

ç) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş

ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli analiz raporu fotokopisi de istenir.

Sertifikaların ve analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

d) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.

Sertifikaların sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

MADDE 10 – (1) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bil-

gileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler.
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(2) Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturala-

rının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü

aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üre-

ticisine bildirilir. Tohum üreticisi girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumlukların dağıtımını

yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun

belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(3) 2014 yılı yazlık ekilişler için veri girişleri müracaatla birlikte başlar ve 30 Haziran

2014 tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 Temmuz 2014 tarihinde ÇKS vasıtasıyla oluşturulan

İcmal-1’ler (ek-3) alınır. İlçe müdürlüğünce ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (ek-4) düzenlenip

onaylanır ve en geç iki iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçe-

lerde il müdürlüğü tarafından yapılır. ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (ek-5) il müdürlüğü tarafın-

dan beş iş günü içinde kontrol edilip onaylanarak BÜGEM’e gönderilir.

(4) 2014 yılı güzlük ekilişler için veri girişleri müracaatla birlikte başlar ve 31 Aralık

2014 tarihi mesai bitiminde sona erer. Her ay yapılan müracaatlar değerlendirilerek takip eden

ayın 1’inde İcmal-1’ler oluşturulur. İlk icmal eylül-ekim aylarında yapılan müracaatları kapsar.

İlçe müdürlüğünce ÇKS’den alınan İcmal-2’ler düzenlenip onaylanır ve en geç iki iş günü içe-

risinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüğü tarafından yapılır.

ÇKS’den alınan İcmal-3’ler il müdürlüğü tarafından beş iş günü içinde kontrol edilip onayla-

narak BÜGEM’e gönderilir.

(5) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüğünce çözümlenir. Ancak çözüme ka-

vuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda

çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen

konular ise BÜGEM’e bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 11 – (1) Aynı alana yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı to-

hum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

(2) Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihi uyumlu olmalıdır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 12 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın 2014 yılı

tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak % 0,2 komisyon

ödenir. Ödemeler, il/ilçe müdürlüğünce ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme ic-

mallerine göre Bakanlık tarafından sertifikalı tohum kullanımı ödemelerine esas cetvellerin

bankaya gönderilmesini takiben kaynak aktarılır ve ödeme talimatı verilir. Ödemeler ilgili şu-

belerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilenler sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden ya-

rarlanamaz.

a) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında destek alımına müracaat edenler,

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz edenler,

c) Kamu kurum ve kuruluşları,
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ç) Daha önce sertifikalı tohumluk kullanım desteklemesinden faydalanan tohumluk fa-

turası kullananlar,

d) Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumlukları kullananlar,

e) Kendine ait arazilerde tohum üretimi yapan yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları

bu alanlar için.

Diğer hükümler

MADDE 14 – (1) Mücbir sebeplerden (savaş, destekleme uygulamasından yararlanan

üreticilerin ölümü, yangın, sel ve deprem gibi tabi afetler) dolayı mahsul elde edilememesi du-

rumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye ka-

yıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tara-

fından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Sertifikalı tohumluk kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumlukları, To-

humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üre-

ticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 15 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-

ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

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

kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. 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 ilgili

mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.

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

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

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

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

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

sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-

reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 10/5/2013 tarihli ve 28643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt

İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2013/17) yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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DÜZELTME

16/5/2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Akdeniz Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında sehven
“% 0” olarak geçen ibare “% 30” olarak düzeltilmiştir.
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2014 Mayıs Günsüzleri             Kılıç 

1200-8 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Mayıs 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 29003 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/116 
Karar No : 2014/5 
Davacı : K.H. 
Sanık : TEKİN ARSLAN, Fazıl ve Binnaz oğlu, 28/12/1984 Ankara D.lu, 

Samsun Çarşamba Saraçlı nklı, Atakent Mah. 1464 Cad. Kurt Apt. 1/5 
Elvankent Etimesgut Ankara adresinde oturur. Tckno; 26177442238 

Suç : Mala Zarar Verme 
Suç Tarihi : 30/01/2010 
Suç Yeri : Kemer 
Karar Tarihi : 13/01/2014 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Tekin Arslan hakkında Mala Zarar Verme suçundan 

açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanığa atılı suçtan neticeten 2.000,00 TL 
adli para cezası verilmiş ve sanık hakkında belirlenen hükmün 5271 sayılı yasanın 231/5 maddesi 
uyarınca 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verilmiş ve 5 yıllık deneme süresi içerisinde kasten 
bir suç işlemediği, denetimli serbestlik tedbirine uygun davrandığı takdirde açıklanması geri 
bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağı şeklinde hüküm olunmuş, sanık bulunamadığından 7201 
sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 3754 
—— • —— 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/7 
Karar No : 2014/71 
Davacı : K.H. 
Sanık : İSA SERDAR, Erol ve Bahtiyar oğlu, 10/06/1974 Osmaniye D.lu, 

Osmaniye Merkez Alibekirli nklı, Adresi meçhul, Tckno: 49405884990 
Müdafi : Av. Alev Ünlü. 
Suç : Hırsızlık, Mala Zarar Verme 
Suç Tarihi : 17/07/2005 
Suç Yeri : Kemer 
Karar Tarihi : 13/02/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme 

suçlarından yapılan yargılama sonucunda hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezasına, mala zarar 
verme suçu yönünden ise 4 ay hapis cezalarına ulaşılmış, sanığın geçmişteki sabıkalı hali, verilen 
cezalardan indirim yapılmasının sanığın geleceği üzerinde bir etkisinin olmayacağı kanaatine 
ulaşıldığından ve bir daha suç işlemeyeceğine yönelik mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması 
sebebiyle sanık hakkında TCK'nun 51 ve CMK'nun 231 maddeleri uygulanmasına yer olmadığına 
şeklinde hüküm olunmuş, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 
gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 3755 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/297-141 

Karar Tarihi : 03.05.2013 

Suç : İzin Tecavüzü 

Uygulanan K. Md. : ASCK.66/1-b ve TCK.62, 50/1, 52//2, 4 Maddeleri 

Sanık Kimliği : Tanju DELLALOĞLU; Burhan ve Neşe oğlu 1989 D.lu 

SAKARYA/Hendek Dereköy Köyü Nfe. Kyt. 

Karar : 6000 TL. (ALTI BİN TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASI 

 3403 

————— 
EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2012/9-542 

Karar Tarihi : 25.12.2012 

Suç : İzin Tecavüzü 

Uygulanan K. Md. : 5237 Sayılı TCK.nun 7/2, 465 sayılı TCK.nun 102-105. Maddeleri 

Sanık Kimliği : Hikmet HOCAOĞLU; Ali ve Behiye 1978 D.lu 

ŞANLIURFA/Birecik Saha Köyü/Mah. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 

72352000458) 

Karar : Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması 3408 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

iş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/455-14 

Karar Tarihi : 06.02.2013 

Suç : Firar (2 kez) 

Uygulanan K. Md. : 1) ASCK.66/1-a, 49 ve TCK.7/2, 102, 104, 1412 SYL. CMKUK.NUN 

253/5, 765 SYL. TCK. 102/4 Maddeleri 

  2) ASCK.66/1-a ve 5237 SYL. TCK.62, 63, TCK.50, 52/4. CMUK.NUN 

231, 

Sanık Kimliği : Aydın KARACA; Ali İhsan ve Işık oğlu 1979 D.lu 

MANİSA/Gölmarmara Tiyenli Köyü Nfs. Kyt. 

Karar : 1) KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASINA) 

  2) 6000 TL. (ALTI BİN TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASI) 

 3409 

————— 
EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2012/339-13 

Karar Tarihi : 03.02.2012 

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : AS.CK.66/1-a , 5237 TCK.nun 62/1 AS.C.K.NUN EK-8 47/A, 5739 

SYL. K.nun EK-10, 5237 SYL TCK.nun 63,53/1 . MD.(a,b,d,e) bentleri Sayılı TCK.nun 102-5. 

Maddeleri 

Sanık Kimliği : Adem KAYA Yusuf ve Hadice Oğ. 199 D.lu ERZURUM/Oltu 

Ballıca Köyü Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: 22453832908) 

Karar : 10 Ay Hapis Cezası 3410 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır.  

İhale Kayıt numarası : 2014/53525 

1 - İdarenin  

a) Adresi : 500 Evler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km. Şeker Sok. No: 1 

Ereğli/KONYA  

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938  

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya döneminde 200.000 

ton boşaltma, parti biçimlendirme, figüre, istif, doldurma, 

uzaklaştırma, karma, katlama, yığma, taşıma, takviye, 

temizlik, sıkıştırma, düzeltme vb. işlerin 24 saat/gün 

aralıksız yapılması işidir. (ayrıntılı bilgi ihale 

dokümanında verilecektir) 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası  

c) İşin süresi : Fabrikanın 2014/2015 dönemi kampanya süresidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası  

b) Tarihi ve saati : 03/06/2014 - saat 14:00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 118,00.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz yirmi) 

takvim günü olmalıdır.  

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4171/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 59 (elli dokuz) personel ile işletilmesi hizmet 

alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/53757 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı Çan/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası: : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 59 (elli dokuz) 

personel ile işletilmesi hizmet alımı işi.  

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale  

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 11.06.2014 - 15:00 

d) Dosya No : 2014-017/KÇLİ-ATÖLYE 

4 - İhaleye ait dökümanlar: 

Ankara’da: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 

Yenimahalle/ANKARA 

İzmir’de: TKİ Gümrük Şefliği: Erzene mahallesi 78. sokak No: 3 Bornova / İZMİR 

Çan’da: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 

Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur.  

5 - Teklifler 11.06.2014 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4199/1-1 
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HASSAS YÜZEYLER İÇİN 30.000 KG. ALKALİ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/54003 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya 

Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:  

30.000 Kg. Otomatik tren yıkama sisteminde kullanılmak üzere, hassas yüzeyler için 

alkali deterjan (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. Teslim süresi, işe başlama tarihinden 

itibaren azami (60) gün içinde ve tek parti halinde Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye 

Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 03/06/2014 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4228/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.030,00 TL ile en çok 40.233,75 TL arasında değişen; 

26.05.2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 303,00 TL, en çok 

4023,37 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, dorse vb. 13 adet araç, açık 

artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu Merkez/TRABZON adresindeki ihale salonunda 

27.05.2014 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4235/1-1 
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AUTODESK YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı autodesk yazılım ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 

istenen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/05/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4266/1-1 
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SUNUCU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ, AĞ CİHAZLARI VE 

YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Personel Başkanlığı İhtiyacı Sunucu, Veri Depolama Sistemi, Ağ Cihazları ve 

Yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Teknik Şartnamesinde İstenilen markalara 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 26/05/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde istenilen markalara 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4267/1-1 
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HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 

SİVAS 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000        0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı adı : Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında bulunan 42515 adet 

hurda beton travers için (42515 x 0,55 TL/Adet) toplam 

23.383,25TL muhammen bedel üzerinden açık artırma 

usulü ile satış yapılacaktır. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu. 

b) Tarih ve Saati : 04/06/2014 - 14:00 

4 - Şartnameler TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu 

Bürosundan KDV Dahil 10,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler 

şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

5 - Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat 

verilecektir. 

6 - TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte 

serbesttir. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

 4136/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 123,50 TL ile en çok 638.000,00 TL arasında değişen; 

28/05/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 13,00 TL, en çok 

63.800,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında kağıt, karbon kağıdı, 

plastik malzeme, usb bellek, plastik aksam, kalem, makine aksamı, bağlantı kablosu, metal 

makine aksamı, elektronik aksam, gözlük camı, saat kordonu, cep telefonu aksamı, elektriki 

aksam, oto lpg aksamı, ofis eşyaları temizleme cihazı, süspansiyon parçası, kitap, fotoğraf 

makinesi, hidrolik kriko, oto yedek parça, akü, plastik pervane, branda açma kapama, kolu, 

kimyevi madde, giyim eşyası, gözlük çerçevesi, güneş gözlüğü, ayakkabı tabanlığı, cep telefonu, 

sigara filitresi, makaron, vb. 33 (otuz üç) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT 

Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 29/05/2014 tarihinde saat 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 

80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 
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2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Tasfiye Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 3. fıkrasına göre eşya görme tarihi, saat ve 

şartları İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü ihale tarihinden önceki 7 gün içinde idareden 

alınacak izin belgesiyle 10:00-12:00 ve 14:00- 16:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

İlan olunur. 4143/1-1 

—— • —— 

FABRİKAMIZ 2014-2015 KAMPANYASI İHTİYACI KİREÇTAŞI TEMİNİ VE 

İSTİFLEME HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/53505 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad.Kapı No: 2    15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22.000 ton kireçtaşının Fabrikamız stok sahasına 

teslimi ve istiflenmesi  

b) Yapılacağı yer : Fabrikamıza 27 km. uzaklıktaki Hacılar Köyü 

mevkiindeki Burdur İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım 

Müdürlüğü’ne ait taş Ocağı ve Burdur Şeker 

Fabrikası stok sahası  

c) İşin süresi : Tahmini 122 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 30/05/2014 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 30/05/2014 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir  

 4147/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ (SİGMA)  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ (SİGMA) alımı 4734 

sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/52390 

Dosya no  : 1422040 

1 - İdarenin: 

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 Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : ÇZK Oluk Kayıt Profili (Sigma) : 1 kalem (8.000 adet) 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü Stok Sahası ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü - Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 02/06/2014 Pazartesi 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma 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 02/06/2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma 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. 4145/1-1 
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İHALEYE DAVET 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN VSAT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ 

 Tarih : …./…/…… 

 İkraz No :  8033-TU 

 İhale No : AF-GA1.1-NCB 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), 

“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında 

kullanılmak üzere ikraz (İkraz No 8033-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Kamu 

Kurum ve Kuruluşları için VSAT Ekipmanları Alımı (AF-GA1.1)” İhalesi sözleşmesi uyarınca 

uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma 

yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır. 

2. Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB); 

uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan santral sistemi ve ekipmanlarının tedarikini 

kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

Söz konusu ihale; 

• 1,2 m. VSAT Uzak İstasyon Tekparça Reflektörleri 

• Montajlar (Bahçe, Çatı ve Portatif Ayak) 

• VSAT Modem 

• VSAT LNB 

• VSAT BUC 

• Anten IFL Kablosu 

• Spektrum Analizör 

• Uydu Bulucu 

• Teknisyen Takım Seti 

• VSAT Takım Seti 

• 6 Aylık Uzay Kesiti 

• Uydu Telefon Seti 

• Netbook 

kalemlerinin teminini kapsamaktadır.  

3. Teklif sahiplerinin bir paket içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. 

Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve ihale, teknik 

şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam 

maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi 

içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları 

bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı 

değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar. 

4. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir.  

i. Teklif Sahibi, son beş (5) yıl (2009-2013) içerisinde Teknik Şartname’de belirtilenlere 

benzer özelliklerde bir (1) sözleşme dahilinde en az 10 adet farklı noktada VSAT uzak 

istasyonları ve bu ekipmanlarla ilgili teknik destek vermiş olmalıdır. 
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ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır. 

iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya 

halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam 

ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline 

neden olabilecektir. 

iv. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların 

yukarıdaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak 

girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (ii) ve (iii) gereksinimlerini ayrı ayrı sağlamaları 

gerekmektedir. Ortak girişimi oluşturan firmaların mevcut bir ortak girişim altında yukarıda 

istenilen Sartları birlikte karşılamaları halinde de (bahsi gecen sözleşmeleri ortak girişim olarak 

tamamlamışlarsa) ayni ortak girişime yeterlilik verilecektir. 

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da 

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini 

almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.: 

 

T.C. İstanbul Valiliği, 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8    34126 Beyazıt/İstanbul 

Tel : +90 (212) 518 55 00 

Faks : +90 (212) 518 55 05 

E-posta : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin 

tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan Şubesinde 

bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına AF-

GA1.1 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. 

Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan 

bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara 

talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir. 

7. Teklifler en geç 20 Haziran 2014 saat 14:00’e kadar 40.000 TL (Kırkbin Türk Lirası) 

veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir Geç 

teklifler ret edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir. 

8. Teklifler 20 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin 

Mah. Tiyatro Cad. No: 8, 34126 Beyazıt/İstanbul adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden 

hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.  

9. Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 20 Haziran 2014 tarihinden itibaren 90 takvim günü 

süreyle geçerli olacaktır. 

10. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 4260/1-1 
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BEYPAZARI KURUSU VE TATLI - TUZLU KURABİYE (FASON ÜRETİM) 

ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu ve miktarı şartnamede belirtilen Beypazarı Kurusu ve Tatlı - 

Tuzlu Kurabiye (fason üretimi) alım işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 26.05.2014 Pazartesi günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük binası 

Toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 26.05.2014 Pazartesi günü, saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 4208/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere)  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir 

dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını 

gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Yardımcı Doçentler için 4 takım) 

dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 

 4261/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör ve Doçent alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların Kadir 

Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Profesörler için 6 takım, Doçentler için 4 takım) 

bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-

Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en 

son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler: 

1. Dilekçe, (Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca 

araştırma eseri olarak gösterirler) 

2. Özgeçmiş,  

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) 

adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer 

faaliyetlerin listesi  

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Profesör 1 

Uzmanlık alanının Uygulamalı İktisat; 

Ekonometri; Zaman Serisi Analizi; Para 

Politikası ve Makroiktisat alanlarını 

kapsaması ve bu alanlarda yayınlar yapmış 

ve dersler vermiş olması 

İktisadi İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör 1 

Çalışma ve uzmanlık alanlarının Strateji ve 

uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, 

Türkiye ve NATO üzerine olması; Strateji ve 

uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, 

siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler konularında 

ders verme tecrübesinin bulunması. 
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Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Profesör 1 

Doktorasının Kentsel ve Bölgesel Planlama/ 

Programlama alanında olması. Uzmanlık 

alanının ve yayınlarının şehir planlama; kent 

sosyolojisi; sosyal ve politik coğrafya ve 

seçmen davranışlarını içermesi. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 
Profesör 1 

Mimarlık alanında tanınmış üniversitelerden 

alınmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 

derecelerine sahip, yurtdışında öğretim üyesi 

olarak en az on yıl çalışmış, fon destekli 

araştırma projesi çalışma deneyimine sahip, 

“Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştiri” 

alanında uzman, bu alanda uluslararası 

endeksli dergilerde yayımlanmış makaleleri, 

saygın uluslararası yayınevlerince yayımlanmış 

kitapları bulunan bir profesör. 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme Doçent 1 

Uzmanlık alanlarının Stratejik Yönetim; 

Örgütsel Davranış; İşletme Yönetimi; 

İşletme Politikası” olması ve bu konularda 

ders tecrübesinin bulunması 

Başvuru Adresi 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/İSTANBUL 4251/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 

Komisyonu Başkanlığının 06.05.2014 tarihli ve 479/6 no’lu kararma istinaden; Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Osman Nuri ÖZGÜVEN, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Mehmet AYDIN’ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna 

dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) 

bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 2900 belge numaralı Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Osman Nuri ÖZGÜVEN, 17192 belge numaralı Proje ve Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet AYDIN'ın Denetçi Belgelerinin iptal edilmesi, Denetçi 

Belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden 

itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4227/1-1 

—— • —— 
Ankara Gümrük Müdürlüğünden: 

ENVER FUAT KARAGÖZLÜ VE ORTAKLARI KOLL. ŞTİ. (5100034644) firması 

adına tanzimli 23.10.1997 tarihli, 97/DI-3454 sayılı DİİB kapsamında Müdürlüğümüzde işlem 

gören 19.11.1997 tarihli, IMO13984 sayılı giriş beyannamelerinden kaynaklanan 5.848,00,-TL 

İdari Para Cezası ve 31.030,00,-TL KDV olmak üzere toplam = 36.878,00,-TL alacağına ilişkin 

14.04.2014 tarihli, 3368 sayılı yazımızla adı geçen firmanın bilinen adresi Çevreyolu Buğday 

Pazarı bitişiği Otopark binası MALATYA ve Turgut Temelli Cad. Eren İş Merkezi Kat: 4 

MALATYA’ya gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve 

müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin 

ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37. maddesi 

gereğince tebligat tarihinden itibaren (30) gün içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük 

Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur. 4250/1-1 
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Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, 

yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya 

uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım 

dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın 

listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek 

lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve 

yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

 

Fakülte/Anabilim 

Dalı 

Profesör Doçent 

Açıklamalar Adet Drc. Adet Drc. 

Edebiyat Fakültesi 

Felsefe Tarihi 

A.B.D. 
1 1* - - 

* Felsefe Tarihi alanında Doçentlik unvanını almış 

olup, Türk Düşünce Tarihi alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji A.B.D. 
- - 1 1* 

* Sosyoloji alanında Doçentlik unvanını almış olup, 

Suç Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi ve Polis 

Bilimleri alanıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Din Sosyolojisi 

A.B.D. 
- - 1 2* 

* Din Sosyolojisi alanında Doçentlik unvanını almış 

olmak. 

Mühendislik Fakültesi 

Gıda Bilimleri 

A.B.D. 
- - 1 1* 

* Analitik Kimya alanında Doçentlik unvanını 

almış olup, gıdalarda akrilamit ve antioksidan 

aktivite konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Biyomühendislik 

A.B.D. 
- - 1 2* 

*Anorganik Kimya alanında Doçentlik unvanını 

almış olup, Kataliz alanında çalışmalar yapmış 

olmak.  

 4286/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 4753 ada, 6 parsel üzerindeki 564269 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c) fıkrasında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 

288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması 

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3907 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4196/1/1-1 

————— 
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 1259 ada 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c), (d) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil No:36251), Nermin ÖZGÜ 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11998, Oda Sicil No:19831), Süheyla 

BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11271, Oda Sicil 

No:3551), Ahmet DURNA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11467, Oda Sicil No:4104), Varol YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:4961, Oda Sicil No:6091), İsmet EREN (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864), Cengiz ERGİN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193), Mustafa 

Arman ALTAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60909), Mürsel ACAR (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:69800), Fatih BAKACAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı Oda Sicil No:67963),Uğur KEPEZLİOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda 

Sicil No:61080) ve Yalçın KAPLAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil 

No:37477) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 

27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan 

geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim 

kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin 
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uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas 

sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. 

fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, 

belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3908 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/2/1-1 

————— 
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 1260 ada 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c), (d) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil No:36251), Nermin ÖZGÜ 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11998, Oda Sicil No:19831), Süheyla 

BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11271, Oda Sicil 

No:3551), Ahmet DURNA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11467, Oda Sicil No:4104), Necmeddin İĞCİOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:7866, Oda Sicil No:2237), İsmet EREN (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864), Cengiz ERGİN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193), Devrim 

KELEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64422) ve Fatih BAKACAK’ın 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:67963) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 

27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan 

geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim 

kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin 

uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas 

sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. 

fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, 

belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3909 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/3/1-1 

————— 
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 1260 ada 29 parsel üzerindeki 263464 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c), (d) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat 
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Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil No:36251), Süheyla 

BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11271, Oda Sicil 

No:3551), Varol YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4961, 

Oda Sicil No:6091) ve Cengiz ERGİN’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, 

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 

27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan 

geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim 

kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin 

uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas 

sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. 

fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, 

belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3910 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/4/1-1 

————— 
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Çolaklı Belediyesi, 217 ada, 1 parsel üzerindeki 281225 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c) fıkrası ile 9. 

maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil No ile Manavgat 

Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:792, Oda Sicil No:36067), Bayram KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:35541), Abdurrahman OKUTAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:14136) ve Zekeriye Fuat PAZARBAŞI’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:24654) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993  

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3911 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/5/1-1 

————— 
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sarılar Belediyesi, 608 ada, 14 parsel üzerindeki 563875 

YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c) ve 

(g) fıkraları ile 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil 
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No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:792, Oda Sicil No:36067) ve Bayram KÜÇÜK’ün (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35541) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993  

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3912 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/6/1-1 

————— 
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sarılar Belediyesi, 608 ada, 14 parsel üzerindeki 506860 

YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c) ve 

(g) fıkraları ile 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil 

No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erkan MEKTEPLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15719, Oda Sicil No:33510) ve Murat DÜZENLİ’nin (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60002) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993  

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3913 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/7/1-1 

————— 
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sarılar Belediyesi, 608 ada, 14 parsel üzerindeki 280205 

YİBF nolu (A Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve 

(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile 

Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Manavgat Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erkan AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama 
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Denetçisi, Denetçi No:4262, Oda Sicil No:6384), Zuhal GÖKSEL (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4281, Oda Sicil No:15403), Tayyar AKIN (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1646, Oda Sicil No:7466) ve İlker TEŞTEK’in (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve 

(g) fıkraları ile 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil 

No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Erkan MEKTEPLİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15719, Oda Sicil No:33510) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve 

28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 

07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan 

geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim 

kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin 

uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas 

sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. 

fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, 

belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3914 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur.  4196/8/1-1 

————— 
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NII-III pafta, 726 ada, 864 parsel 

üzerindeki 533993 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin  (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. 

maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile 

Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Erkan KAYIN (Şirket Müdürü, İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Suat SIKICI 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Oda Sicil No: 10788), Osman 

SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Oda Sicil No: 22281), 

Özlem TÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54228) ve Atilla AYDIN’ın 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95974) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli ve 

28366  sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 
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durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3915 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/9/1-1 

————— 
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Merkez İlçesi, 523 ada, 2 parsel üzerindeki 593181 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı 

Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil 

No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda 

Sicil No: 10238) ve Selçuk BALCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73127) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3916 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/10/1-1 

————— 
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Merkez İlçesi, 523 ada, 2 parsel üzerindeki 593189 YİBF nolu (B Blok)  

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil 

No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda 

Sicil No: 10238) ve Selçuk BALCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73127) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
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halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3917 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/11/1-1 

————— 
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Merkez İlçesi, 523 ada, 2 parsel üzerindeki 593191 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı 

Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil 

No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda 

Sicil No: 10238) ve Selçuk BALCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73127) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3918 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/12/1-1 

————— 
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Merkez İlçesi, 516 ada, 6 parsel üzerindeki 623404 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mithat ÖMÜR 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil No: 21610), 

Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 

10238), İsmail ZENGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6998, 

Oda Sicil No: 16378), Vahap KIRAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76016) 

ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64235) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
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sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3919 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/13/1-1 

————— 
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 30KIB-30KIC pafta, 251 ada, 3 parsel üzerindeki 77309 ve 

268621 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-

165837 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 549994 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oluşum 34 Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Namık Kemal AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4032, Oda Sicil No: 18752) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve 

28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin 

belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak 

olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı 

denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından 

birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre 

esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. 

fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, 

belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3920 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur.  4196/14/1-1 

————— 
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 32KI pafta, 845 ada, 6 parsel üzerindeki, 23091 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (a), (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına 

kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 

denetim elemanları Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:4201, Oda Sicil No:21329), Tayfun KAYRIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:519, Oda Sicil No:14059) ve Gökhan ÖZYÜMLÜ’nün (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:61214) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 
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Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 30.04.2014 tarihli ve 3561 

sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3921 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/15/1-1 

————— 
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, 2019 ada, 2 parsel üzerindeki, 626850 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5642, Oda Sicil 

No: 17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil 

No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, 

Oda Sicil No:34719) ve Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 

28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3922 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/16/1-1 

————— 
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova ili, Merkez ilçesi, 484 ada, 23 parsel üzerindeki, 621212 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin 

ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5642, Oda Sicil No: 17115), Ali 

CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Halil 

KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil 

No:34719) ve Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 
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durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 

28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3923 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/17/1-1 

————— 
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818475 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret 

Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 08.06.2013 tarihli ve 28671 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 1149 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim 

faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç 

defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi 

Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1149 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3924 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/18/1-1 

————— 
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818479 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret 

Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 
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Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.05.2014 tarihli ve 3924 sayılı 

Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas 

sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu 

olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen 

diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3925 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/19/1-1 

————— 
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818492 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret 

Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.05.2014 tarihli ve 3924 sayılı 

Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas 

sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu 

olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen 

diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3926 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/20/1-1 

————— 
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818656 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (a) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret 

Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.05.2014 tarihli ve 3924 sayılı 

Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas 

sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu 

olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen 

diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 
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Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3927 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/21/1-1 

————— 
641249 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Mezon Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 

02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Erol NURCAN (İnşaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12366, Oda Sicil No:20123) hakkında uygulanan denetim 

faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3928 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/22/1-1 

————— 
59893 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Seçkin Yapı Denetim 

A.Ş. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 02.03.2014 

tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile Şükrü 

ŞENDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4292, Oda Sicil No:16025), 

Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil No:17506) ve 

Coşkun ÖZDEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52904) hakkında uygulanan 

denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 

Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3929 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/23/1-1 

————— 
Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Didim İlçesi, Akbük Belediyesi, 29RIIc pafta, 573 ada, 1 parsel üzerindeki 

187040 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli 

Ticaret Odasına kayıtlı 41 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sismik Yapı Denetimi San. ve 

Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet Gürdal AKGÜNGÖR’ün (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4999, Oda Sicil No:2511), denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz ) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2014 

tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3930 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4196/24/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:09.05.2014       Karar No: 6703 

DEVREDEN ŞİRKETİN : 

• TİCARİ ÜNVANI : Corporate Resources B.V. 

• MERKEZİ : Locat5ellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 

• TEBLİGAT ADRESİ : Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No:14/4 Yıldız 06550 

Çankaya-ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETLERİN: 

•TİCARİ ÜNVANLARI  : 1) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve 

Tic. A.Ş.  

  2) Aladdin Middle East Ltd. 

• MERKEZLERİ : 1) Adıyaman Kahta K.yolu 17.Km. Uludam Köyü 

Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği Adıyaman  

   2) 123 South Market Wichita, Kansas 67202 USA  

 • TEBLİGAT ADRESLERİ  : 1) Söğütözü Cad. No:23 Söğütözü, 06520 ANKARA 

  2) İran Caddesi, Karum İş Merkezi, F Blok, No:21/394, 

06680 Kavaklıdere, Çankaya-Ankara 

DEVREDİLEN PETROL  

HAKKININ MAHİYETİ : Corporate Resources B.V.’nin AR/AME-GYP- 

CBV/2674, 2677 hak sıra no.lu 2 adet müşterek petrol 

arama ruhsatının her birindeki % 27,50’şer hissesinden 

%13,75’er hissesinin Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. 

ve Tic. A.Ş.’ye, %13,75’er hissesinin de Aladdin Middle 

East Ltd.’ye devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 05.03.2014,06.03.2014 

KARAR: 

Aladdin Middle East Ltd.( % 36,25), Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic. 

A.Ş. (%36,25) ve Corporate Resources B.V. Şti. (%27,5) hisselerle müştereken sahip 

bulundukları AR/AME-GYP-CBV/2674 ve 2677 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her 

birindeki, Corporate Resources B.V. Şti.’nin %27.50’şer hissesinden %13.75’şer hissesini Güney 

Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic. A.Ş’ne, %13.75’şer hissesini de Aladdin Middle East 

Ltd Şti’ne devretmek, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic. A.Ş. ve Aladdin Middle 

East Ltd Şti. de ruhsatların her birindeki %13,75’şer hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 

devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliğinin 8 maddesinin (d) bendine ve 21 maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden 

05.03.2014, 06.03.2014 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları 

incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 05.05.2014 tarihli Olur’ları alındıktan 

sonra; 

AR/AME-GYP-CBV/2674, 2677 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her 

birindeki, Corporate Resources B.V.Şti.’nin %27.50’şer hissesinden %13.75’şer hissesinin Güney 
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Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic. A.Ş’ne, %13.75’şer hissesinin de Aladdin Middle East 

Ltd Şti’ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi 

şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde söz konusu iki adet ruhsatın 

her birindeki hisse oranları Aladdin Middle East Ltd. Şti.’nin %50, Güney Yıldızı Petrol Üretim 

Sondaj Müth. ve Tic. A.Ş.’nin %50 olacaktır. 4214/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.05.2014      Karar No: 6702 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

• MERKEZİ  : Ankara 

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100  

• MÜRACAAT TARİHİ : 13.02.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : ARİ/TPO/3406 ve ARİ/TPO/5196 hak sıra no.lu 

işletme ruhsatlarının birleştirilmesi.  

• KAPSADIĞI İL : İstanbul 

• BİRLEŞTİRİLEN İŞLETME 

RUHSATLARININ HAK SIRA 

NUMARASI : ARİ/TPO/2716-3476/3406-5196 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 178 hektar 

• BİRLEŞTİRİLME TARİHİ : 05.05.2014 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

İşletme sahasının sınırları: 

a) ARİ/TPO/2716-3406 hak sıra no.lu işletme ruhsatının sınırları: (Genel 

Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F20-c4 haritasındaki 173 m. yükseltili 

Sürgün Tepe nirengisinden N-339 derece 00 dakika doğrultuda ve 325 m. uzaklıktaki (a) 

köşesinden başlayarak 771 m. güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 1.050 m. batıda (c)’ye doğru 

çizgi, (c) köşesi 1/25.000 ölçekli F20-c4 haritasındaki 104,6 m. yükseltili Mandıra Tepe 

nirengisinden N-44 derece 30 dakika doğrultuda ve 1.810 m. uzaklıktadır. (c)’den 771 m. kuzeyde 

(d)’ye doğru çizgi, (d)’den 1.050 m. doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

b) ARİ/TPO/3476-5196 hak sıra no.lu işletme ruhsatının sınırları: (Genel 

Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F20-c4 haritasındaki 173 

metre yükseltili Sürgün Tepe nirengisinden N–194° 30' doğrultuda ve 495 m. uzaklıktaki (a) 

köşesinden başlayarak 925 m. güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 1.050 m. batıda (c)’ye doğru 

çizgi, (c) köşesi 1/25.000 ölçekli F20-c4 haritasındaki 104,6 m. yükseltili Mandıra Tepe 

nirengisinden N–74° 00' doğrultuda ve 1.355 m. uzaklıktadır. (c)’den 925 m. kuzeyde (d)’ye 

doğru çizgi, (d)’den 1.050 m. doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O., İstanbul İli, Silivri İlçesi F20-c4 paftası içerisinde sahip olduğu 

ARİ/TPO/3406 hak sıra no.lu işletme ruhsatında yer alan Silivri üretim sahası ile ARİ/TPO/5196 
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hak sıra no.lu işletme ruhsatında yer alan Tulumba üretim sahasının aynı petrollü arazide 

bulunması nedeniyle Türk Petrol Kanunu’nun 8/7’nci maddesine istinaden petrol işlemlerinin 

birleştirilmesi için 13.02.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii ve sınırları yukarıda gösterilmiş bulunan sahalarla 

ilgili petrol işletme ruhsatlarının birleştirilmesine ait evrakları incelenerek Türk Petrol Kanunu ve 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 

ARİ/TPO/3406 ve ARİ/TPO/5196 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatlarındaki üretim 

operasyonları ve sahayı geliştirme çalışmalarının ortak yapılabilmesine imkan vermek 

maksadıyla, milli menfaatler ve Kanunun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanının Olur’ları alındıktan sonra 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/7’nci 

maddesi gereğince aynı petrollü arazi içerisinde bulunan söz konusu iki adet işletme ruhsatının 

birleştirilmesine karar verilmiştir. 4209/1-1 

————— 
Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim San.Tic.Ltd.Şti.’nin 

Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa İlleri sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-

SNR/5020 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatını 02.05.2014 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  4210/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Balıkesir, Çanakkale illerinde sahip bulunduğu, 

AR/TPO/4728 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatını 18.04.2014 tarihinde terk etmiştir. 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  4211/1-1 

————— 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. Adana ve Osmaniye illerinde sahip 

bulunduğu AR/ARR/5082 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasından 12.334 hektarlık 

kısmının terki için 24.04.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.  4212/1-1 

————— 
Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş.Taah.İşl.ve Dış Tic. Ltd.Şti’nin sahip bulunduğu, 

AR/PTK/4871 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 02.05.2014 tarihinde 

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

gereğince ilan olunur.  4213/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ve Batman illeri sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/4458 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile 

ilgili olarak ARİ/TPO/K/L47-d1-2 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 24.04.2014 

tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.  4215/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 17 Mayıs 2014 – Sayı : 29003 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4277/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4278/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 17 Mayıs 2014 – Sayı : 29003 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4279/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4280/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4281/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4283/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4284/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4282/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.04.2014-99 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.04.2014-3584 ADANA 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Oğulpınar köyü, 396, 397, 398, 399, 406, 407, 408, 519, 520, 

717, 718, 719, 720, 762 parsellerde tespit edilen arkeolojik alana ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 1527 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 09.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Oğulpınar köyü, 396, 397, 398, 399, 406, 407, 408, 519, 520, 

717, 718, 719, 720, 762 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada 

gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.04.2014-100 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.04.2014-3658 ADANA 

Mersin ili, Mut ilçesi, Geçimli Mahallesinde Müzesince tespiti yapılan arkeolojik alanın 

tesciline ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.03.2014 gün ve 1911 

sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 10.03.2014 gün ve 658 

sayılı raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Mut ilçesi, Geçimli Mahallesinde Müzesince tespiti yapılan arkeolojik alanın 

2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı 

anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Silifke Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.04.2014-99 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.04.2014-3575 ADANA 

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Bozlu Köyünde Müzesince tespiti yapılan arkeolojik alanın 

tesciline ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.04.2014 gün ve 1401 sayılı 

yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 26.03.2014 günlü rapor okundu, 

ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Bozlu Köyünde Müzesince tespiti yapılan arkeolojik alanın 

2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı 

anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Hatay Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.04.2014-100 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.04.2014-3682 ADANA 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik Mahallesinde Müzesince tespiti yapılan kaya 

mezarlarının tesciline ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.04.2014 gün 

ve 2209 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 20.03.2014 günlü 

rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik Mahallesinde Müzesince tespiti yapılan kaya 

mezarlarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

taşıdığı anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Tarsus Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.04.2014-100 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.04.2014-3681 ADANA 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik mahallesi, Kocayurt Devlet Ormanı içerisinde tespit 

edilen arkeolojik alanın tesciline  ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

25.03.2014 gün ve 1969 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

1103.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik mahallesi, Kocayurt Devlet Ormanı içerisinde tespit 

edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Tarsus Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve 

Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.04.2014-89 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.04.2014-3183 ADANA 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Koruma 

Amaçlı İmar Planı kentsel tasarım projesi yapılacak alanda yer alan, özel mülkiyete ait, 3. 

mıntıka, 177-1204 parsellerde bulunan 319 envanter nolu tescilli taşınmaz kültür varlığına 

yönelik hazırlanan rölöve ve raporunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin malikinin 

07.10.2013 ve 20.12.2013 yazıları, Kurulumuzun 09.02.1989 gün ve 220 sayılı, 25.02.2009 gün 

ve 4626 sayılı kararları, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 20.01.2014 günlü yerinde inceleme 

raporu okundu,  ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Koruma 

Amaçlı İmar Planı kentsel tasarım projesi yapılacak alanda yer alan, özel mülkiyete ait, 3. 

mıntıka, 177 parselde kayıtlı 319 envanter nolu tescilli taşınmaz kültür varlığının 177 ve 1204 

parseller üzerine oturduğu anlaşıldığından, taşınmazın 1204 nolu parseldeki bölümünün de 2863 

sayılı yasa kapsamına korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, kararımız eki 

güncellenen tescil fişi, 25.02.2009 gün ve 4626 sayılı karar eki düzeltilen liste ve haritasının 

uygun olduğuna, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, 1204 parselde bulunan tescilli 

taşınmaz kültür varlığı yapının da Belediyesince imar planına işlenmesine; Kurulumuzdan izinsiz 

tescilli taşınmaz kültür varlığının özgün 1. katını yıkarak betonarme tabliye ve yarı açık mekan 

yapanlar hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına; rölövenin 

malzeme analizlerinin eksik ve hatalı olduğu, mevcutla örtüşmediği anlaşıldığından uygun 

olmadığına (OLUMSUZ), analizlere yönelik tescilli taşınmazda gerekli görülen noktalarda kısmi 

raspa ve açma yapılabileceğine, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda rölövenin, yapıda yok olan 

bölümleri olduğu dikkate alınarak restitüsyon önerisinin ve restorasyon-rekonstrüksiyon 

projesinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6538 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6539 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6540 Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6541 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis

Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6543 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve
Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6054 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda

Usamah Amin AL-SHIHABI Adlı Kişinin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki
Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2014/6233 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirketler Kurması ve Kurulmuş
Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
2014/6340 Emeklilik Nedeniyle Boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu

Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Prof. Dr. İlyas Üzüm’ün (İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Kontenjanı) Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden

Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
— Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
— İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik
— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/16)
— Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/18)
— Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/19)

DÜZELTME Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İlgili

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


