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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının sonuna aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

“r) Merkezi yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir.

Yaz okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi

üzerine Senato tarafından karara bağlanır.”

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

“MADDE 8 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile yabancı dilde prog-

ramlar açılabilir. Tezin/sanat çalışmasının dili program dilidir, ancak enstitü yönetim kurulu

kararı ile farklı bir dilde tez/sanat çalışması yapılabilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğer-

liliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ilgili programın giriş koşullarında belir-

tilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalına ilişkin

esaslarda belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans

veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş he-

kimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya ilgili mevzuata göre bir laboratuvar

dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.”

“c) Merkezi yabancı dil sınavından ilgili programın giriş koşullarında 55 puandan az

olmamak koşuluyla belirlenen yabancı dil asgari taban puanına veya ÖSYM Yönetim Kurulu

tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili puana sahip

olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Kredi transferi ve ders alımı”

“(2) Yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenciler doktora/sanatta yeterlik, doktora/sa-

natta yeterlik programında kayıtlı öğrenciler ise yüksek lisans programları derslerinden seçe-

bilir. Bu kapsamda alınacak derslerin sayısı veya toplam kredisi ilgili enstitü kurulu tarafından

belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tez/sanat çalışması önerisi ikinci yarıyılın başından itibaren verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİÇİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinde aranan tezli yüksek lisans diplomasına sahip olma koşulu;  6/2/2013 tarihinden önce tez-

siz yüksek lisans programlarına kayıtlı olanlara uygulanmaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2013 28691

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2013 28839
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fık-

rasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi, (c) bendinin

(4) numaralı alt bendi ve (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan

en az 40 puan almış olması ya da Üniversitenin ilgili enstitüsünce yapılacak dil sınavından en

az 50 puan almış olması”

“4) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en

az 55 puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca

dillerinden birinden merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir

sınavdan en az 55 puan almış olması”

“4) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en

az 55 puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca

dillerinden birinden merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir

sınavdan en az 55 puan almış olması”

“2) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan

en az 55 puan almış olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında Yük-

seköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya Üniversitelerarası Kurul

tarafından kabul edilen dillerin birinden merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS)

veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2013 28724

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/6/2014 29039
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

S & Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 

(SGM: 2009/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/27)

MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S & Q MART

Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlen-

dirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’in 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

Geçici Madde 1 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2014/27)’in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla S & Q

MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Makina Emniyeti Yönetmeliği

(2006/42/AT) ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü

60 iş günü askıya alınmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI 

HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emis-

yonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair usul ve esasları dü-

zenlemektir. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/9/2009 27348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/9/2010 27709

2- 15/6/2012 28324

3- 17/8/2012 28387
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan faaliyetler-

den kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlan-

masına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile

17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi

Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Azami izin verilebilir hata: 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin ek-1’inde ve aynı Yönetmeliğin ölçüm ekipmanına özel

diğer eklerinde veya uygunsa, yasal metrolojik kontrole ilişkin ulusal mevzuatta belirtilen izin

verilen ölçüm hatasını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Belirsizlik: Ölçülen değerlerin dağılımını niteleyen, tesadüfi ve sistematik faktörlerin

etkisini içerecek şekilde yüzde olarak ifade edilen ve değerlerin dağılımındaki olası asimetrik-

liği de dikkate alarak elde edilen değerlerin % 95 oranında doğru olduğunu tanımlayan para-

metreyi,

ç) Biyokütle: Bitkisel ve hayvansal maddeleri içeren tarım, ormancılık, balıkçılık ve

su kültürü gibi faaliyetlerden kaynaklanan ürün, atık ve kalıntılarının ve sanayi ile belediye

atıklarının biyolojik olarak ayrışabilen kısımlarını, biyosıvıları ve biyoyakıtları,

d) Biyokütle oranı: Bir yakıt veya malzemenin biyokütle kaynaklı karbon içeriğinin

toplam karbon içeriğine oranını,

e) CO2(eşd): Yönetmeliğin ek-2’sinde CO2 dışındaki sera gazlarının, küresel ısınma po-

tansiyeli açısından ne kadar CO2 emisyonuna karşılık geldiğini ifade eden, bahse konu sera

gazının kütlesi ile küresel ısınma potansiyelinin çarpımı sonucunda elde edilen değeri,

f) Dâhili CO2: Bir yakıtın parçası olan CO2’yi,

g) Dahili risk: Yıllık emisyon raporundaki bir parametrenin, herhangi bir kontrol faa-

liyetinin etkisi dikkate alınmadan önce, tek başına veya diğer yanlış bildirimlerle bir arada olu-

şabilecek maddi hatalara duyarlılığını,

ğ) Doğrulama: İşletmeci tarafından hazırlanan sera gazı emisyon raporunun maddi ha-

talar içermediğini makul bir güven seviyesinde belirten bir doğrulama raporu oluşturmak amacıyla

Yönetmeliğin ek-4’ünde belirtilen ilkeler çerçevesinde doğrulayıcı kuruluş tarafından yürütülen

faaliyetleri,
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h) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama işlemini icra etmek ve bu konuda raporlamada bu-

lunmak üzere akredite olmuş ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

ı) Doğruluk: Rastgele ve sistematik faktörleri dikkate alarak, bir ölçümün sonucu ile

belli bir miktarın gerçek değeri veya uluslararası kabul görmüş ve izlenebilir kalibrasyon mal-

zemeleri ve standart yöntemler kullanılarak deneysel olarak belirlenmiş bir referans değeri ara-

sındaki yakınlığı,

i) Dönüşüm faktörü: Atmosfere CO2 olarak salınan karbonun, kaynak akışında orijinal

halde bulunan ve kaynak akışındaki kesri olarak ifade edilen toplam karbona oranını (kaynak

akışından atmosfere salınan CO, CO2’nin mol eşdeğeri olarak alınır),

j) Emisyon faktörü: Tam yanmanın ve diğer tüm kimyasal reaksiyonların tamamlandı-

ğının varsayıldığı bir kaynak akışındaki faaliyet verisine ait sera gazının ortalama emisyon ora-

nını,

k) Emisyon kaynağı: Sera gazı emisyonlarının çıktığı, bir tesisin ayrı olarak tanımla-

nabilir parçasını veya tesisin bir prosesini,

l) Enerji dengesi yöntemi: Yakıtın yararlanılan ısı enerjisi ile ışıma, iletim ve baca gazı

yoluyla kaybolan ısı enerjilerinin toplamıyla hesaplanan, kazanda yakıt olarak kullanılan ener-

jinin miktarını öngörmek için kullanılan yöntemi,

m) Faaliyet verisi: Hesaplama temelli yöntemler kapsamında, terajul cinsinden enerji,

ton cinsinden kütle veya gazlar için normal metre küp cinsinden hacim şeklinde ifade edilen,

bir proses tarafından tüketilen veya üretilen yakıt veya maddelere ilişkin veriyi,

n) Fosil karbon: Biyokütle olmayan inorganik ve organik karbonu,

o) Fosil karbon oranı: Bir yakıt veya malzemenin fosil karbon içeriğinin toplam karbon

içeriğine kesirli olarak ifade edilen oranını,

ö) Hesaplama faktörleri: Net kalorifik değeri, emisyon faktörünü, ön emisyon faktörü-

nü, yükseltgenme faktörünü, dönüştürme faktörünü, karbon içeriğini veya biyokütle oranını,

p) İkame veri: İşletmenin, uygulanabilir izleme yönteminde gerekli faaliyet verisini veya

hesaplama faktörlerini üretmek mümkün olmadığı zaman tam raporlamanın temin edilmesi

amacı ile faaliyet verisinin veya hesaplama faktörlerinin yerine kullandığı, kabul edilmiş kay-

naklardan elde edilmiş veya deneysel olarak doğrulanmış verileri,

r) İşletme: Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan tesis ve faaliyetlerin bütününü,

s) Kaçak emisyonlar: Belirlenmiş bir emisyon noktası olmayan veya münferit olarak

izlenemeyecek kadar çok çeşitli veya çok küçük kaynaklardan çıkan, düzensiz veya amaçlan-

mayan emisyonları,

ş) Kademe: Faaliyet verilerinin, hesaplama faktörlerinin, yıllık emisyonların ve yıllık

ortalama saatlik emisyonların belirlemesine yönelik koşulları,

t) Kalibrasyon: Belirtilen koşullar altında, bir ölçüm cihazı veya ölçüm sistemi tarafın-

dan gösterilen değerler veya bir malzeme ölçüsü ile temsil edilen değerler veya bir referans

malzeme ile bir referans standartla gerçekleştirilen bir niceliğin tekabül eden değerleri arasın-

daki ilişkileri ortaya koyan işlemleri,
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u) Karışık malzeme: Hem biyokütle hem de fosil karbon içeren malzemeyi,

ü) Karışık yakıt: Hem biyokütle hem de fosil karbon içeren yakıtı,

v) Kaynak akışı: Tüketimi veya üretimi sonucunda bir veya daha fazla emisyon kayna-

ğında sera gazı emisyonlarına sebep olan veya karbon içeren ve kütle dengesi yöntemi ile sera

gazı emisyon hesaplarında kullanılan belli bir tür yakıtı, ham maddeyi veya ürünü,

y) Kontrol riski: Yıllık emisyon raporundaki bir parametrenin, kontrol sistemi tarafından

zamanında önlenememiş veya belirlenmemiş ve düzeltilmemiş; maddi, münferit veya diğer

yanlış bildirimlere olan duyarlılığını, 

z) Lot: Sevkiyatı temsil edecek şekilde örneklenmiş ve karakterize edilmiş, bir kerede

veya belirli zaman zarfında sürekli şekilde sevk edilen yakıt ve malzeme miktarını,

aa) Net kalorifik değer (NKD): Yakıt veya malzeme içindeki suyun buharlaşma ısısı

hariç tutularak, bir yakıt veya malzemenin standart koşullar altında oksijen ile tam yandığında

açığa çıkan net ısı enerjisini,

bb) Ölçüm noktası: Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin (SEÖS) emisyon ölçmek için

kullanıldığı emisyon kaynağı veya CO2 akışının sürekli ölçüm sistemleri kullanılarak belirlen-

diği bir boru hattı sisteminin kesitini,

cc) Ölçüm sistemi: Faaliyet verisi, karbon içeriği, kalorifik değer veya CO2 emisyon-

larının emisyon faktörü gibi değişkenlerin belirlenmesi için kullanılan, ölçüm aletlerinin ve

diğer ekipmanların (örnekleme ve veri işleme ekipmanı gibi) bütününü, 

çç) Ön emisyon faktörü: Karışık yakıt veya malzemenin, biyokütle ve fosil karbon oran-

larından oluşan toplam karbon içeriğine dayanan toplam emisyon faktörünü,

dd) Proses emisyonları: Maden cevherlerinin kimyasal veya elektrolitik indirgenmesi,

maddelerin ısıl ayrışması, ürün veya hammadde olarak kullanmak için maddelerin oluşumu da

dâhil olmak üzere, maddeler arasındaki reaksiyonlar veya maddelerin dönüşümleri sonucunda

oluşan, yanma emisyonları haricindeki sera gazı emisyonlarını,

ee) Raporlama dönemi: Emisyonların izlenmesi ve raporlanması gereken bir takvim

yılını,

ff) Sera gazı emisyonu: Kızıl ötesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabii ve hem

de beşeri kaynaklı olabilen ve Yönetmeliğin ek-2’sindeki listede belirtilen gazları ve gaz benzeri

diğer atmosfer bileşenlerini,

gg) Standart koşullar: Normal metre küp (Nm3) olarak tanımlanan 273,15 Kelvin (K)

sıcaklık ve 101.325 Pascal (Pa) basınç koşullarını,

ğğ) Sürekli emisyon ölçümü: Bacadan bağımsız numunelerin toplanmasına dayalı öl-

çüm yöntemlerini içermeyecek şekilde, baca içindeki veya dışındaki bir ölçüm cihazı ile peri-

yodik ölçümler ile bir niceliği belirlemek için gerçekleştirilen işlemleri, 

hh) Tesis: Yönetmeliğin ek-1’indeki listede belirtilen faaliyetlerin veya bu faaliyetler

ile teknik bir bağlantısı olan, emisyonlar ve kirlilik üzerinde etkiye sahip olabilecek doğrudan

ilişkili diğer faaliyetlerden herhangi birinin veya daha fazlasının yürütüldüğü sabit teknik üni-

teyi,
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ıı) Ticari standart yakıt: Akaryakıt ve LPG dahil olmak üzere, belirlenmiş kalorifik de-

ğerinden %95 güven aralığında %1’den fazla sapma göstermeyen uluslararası standart haline

gelmiş ticari yakıtı,

ii) Ton CO2(eşd): Metrik ton CO2 veya CO2(eşd)’yi,

jj) Veri akış faaliyetleri: Birincil kaynak verileri kullanılarak hazırlanacak bir emisyon

raporu için gerekli olan verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve kullanılması ile ilgili faaliyetleri,

kk) Yanma emisyonları: Bir yakıtın oksijen ile ekzotermik reaksiyonu sırasında ortaya

çıkan sera gazı emisyonunu,

ll) Yasal metrolojik kontrol: Kamu menfaati, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu dü-

zeni, tüketicilerin ve çevrenin korunması, vergi ve harçların toplanması, adil ticaret gibi se-

beplerle bir ölçü aletinin ölçme işlemlerinin kontrolünü,

mm)  Yönetmelik: 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera

Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği,

nn) Yükseltgenme faktörü: Atmosfere salınan karbonmonoksitin karbondioksit molar

eşdeğeri olarak alındığı ve yanma sonucunda karbondioksite yükseltgenen karbonun, yakıt

içinde bulunan ve yakıt kesri olarak ifade edilen toplam karbona oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Prensipler

Eksiksizlik

MADDE 5 – (1) İzleme ve raporlama eksiksiz yapılır ve Yönetmeliğin ek-1’inde lis-

telenen faaliyetlere ait bütün emisyon kaynaklarından ve kaynak akışlarından gelen tüm proses

ve yanma emisyonlarını ve mükerrer hesabı engelleyerek bu faaliyetler ile ilgili belirtilen bütün

sera gazlarını kapsar. İşletme, raporlama döneminde veri kaybını engellemek için gerekli ted-

birleri almakla yükümlüdür.

Tutarlılık, karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık

MADDE 6 – (1) İzleme ve raporlama her zaman tutarlı ve karşılaştırılabilir esaslar çer-

çevesinde oluşturulur. Bu amaçla, işletme, Bakanlık tarafından onaylanan değişikliklere ve is-

tisnalara bağlı olarak, aynı izleme yöntemini ve veri gruplarını kullanmakla yükümlüdür.

(2) İşletme, tahminlerini, referanslarını, faaliyet verisini, emisyon faktörlerini, yükselt-

genme faktörlerini ve dönüşüm faktörlerini içeren izleme verilerini doğrulayıcı kuruluş ve Ba-

kanlık tarafından emisyonların verisinin yeniden üretilmesini mümkün kılacak şeffaflıkta toplar,

kaydeder, analiz eder ve belgelendirir. 

Doğruluk

MADDE 7 – (1) İşletme, emisyonların belirlenmesinde sistematik veya kasıtlı hatalar

olmasını engeller, mümkün olduğunca hata kaynaklarını tanımlar ve azaltır. Emisyon hesapla-

rının ve ölçümlerinin erişilebilir en yüksek doğrulukta olmasını sağlar. 
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İzleme ve raporlama yönteminin bütünlüğü

MADDE 8 – (1) İşletme, raporlanacak emisyon verisinin bütünlüğünü sağlamak için,

bu Tebliğde ortaya konan uygun izleme yöntemlerini kullanarak emisyonları belirler. 

(2) Raporlanmış emisyon verisi ve ilgili açıklamalar maddi hata içermez, bilgi tarafsız

bir şekilde seçilir ve sunulur, tesis emisyonları hakkında güvenilir ve dengeli bir hesaplama

sağlanır.

(3) Bir izleme yöntemi seçilirken, en yüksek doğruluk hedeflenir.

Sürekli gelişim

MADDE 9 – (1) İşletme, izleme ve raporlamada Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsa-

mında hazırlanan doğrulama raporlarında yer alan tavsiyeleri dikkate alır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzleme Planına İlişkin Genel ve Teknik Hususlar

Genel yükümlülük

MADDE 10 – (1) Her bir işletme, Bakanlık tarafından tesis özelinde onaylanan izleme

planını dikkate alarak sera gazı emisyonlarını izler. İzleme planı, gerektiği hallerde izleme planı

kapsamındaki faaliyetler için işletme tarafından oluşturulan, belgelenen, uyarlanan ve sürdü-

rülen yazılı prosedürler ile desteklenir.

(2) İzleme planı, tesiste mevcut bulunan veya işletme tarafından kullanılan mevcut sis-

temleri dikkate alarak, iş tekrarlarını önleyerek talimatları mantıklı ve basit bir şekilde işlet-

meciye tarif eder. 

İzleme planının içeriği ve sunulması

MADDE 11 – (1) İşletme, hazırladığı izleme planını onaylanmak üzere Bakanlığa gön-

derir. İzleme planı, belirli bir tesisin izleme yönteminin detaylı, tam ve şeffaf bir şekilde gerekli

belge yönetimini ve asgari düzeyde ek-1’de belirtilmiş olan hususları içerir. İzleme planı ile

birlikte, işletme aşağıdaki belgeleri sunar: 

a) Her bir kaynak akışı ve emisyon kaynağı için, faaliyet verilerinin ve hesaplama fak-

törlerinin ek-2’de belirtilen kademelere uygun olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri,

b) Kontrol için önerilen kontrol faaliyetlerinin ve prosedürlerinin dâhili riskler ve ta-

nımlanmış kontrol riskleri ile tutarlı ve uygun olduğunu belgeleyen risk değerlendirmesi so-

nuçlarını.

(2) İşletme izleme planından bağımsız olarak, ek-1’de atıfta bulunulan prosedürleri

oluşturur, belgeler, uygular ve devamlılığını sağlar. Bakanlıkça talep edilmesi halinde prosedüre

ilişkin bilgileri yazılı olarak Bakanlığa sunar ve doğrulama için bunları erişilebilir hale getirir.

İşletme, prosedüre ilişkin olarak;

a) Prosedürün adı, 

b) Prosedürün tanımlanması için izlenebilir ve doğrulanabilir bir referans, 
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c) Prosedürün uygulanmasından ve prosedür tarafından üretilen veya yönetilen veriden
sorumlu olan birimler, 

ç) İşletmenin ve Bakanlığın prosedüre ilişkin gerekli parametreleri ve yapılan işlemleri
anlamalarını sağlayacak açıklamalar,

d) İlgili kayıtların ve bilgilerin yerleri,
e) Varsa, kullanılan yazılımın adı,
f) İlgili olduğu yerde, uygulanan Türk Standartları ve uluslararası kabul görmüş diğer

standartların listesi,
gibi bilgileri izleme planında sunar.
Basitleştirilmiş izleme planları
MADDE 12 – (1) Bakanlık, 45 inci madde kapsamında işletmelere basitleştirilmiş iz-

leme planlarını kullanmaları için izin verebilir, bu amaçla 48 inci ve 49 uncu maddeler kapsa-
mında belirtilen veri akışı tanımı ve kontrol prosedürlerini de içeren şablonlar ve kılavuzlar
yayımlayabilir. 

(2) Birinci fıkrada bahsedilen basitleştirilmiş izleme planının onayından önce, Bakanlık,
teklif edilen kontrol faaliyetlerinin ve kontrol faaliyetleri için teklif edilen prosedürlerin dâhili
riskler ve tanımlanmış kontrol riskleri ile orantılı olup olmadıklarını değerlendirmek için iş-
letmeden basit bir risk değerlendirmesi yürütmesini talep edebilir.

İzleme planında değişiklikler
MADDE 13 – (1) İşletme, izleme planında tesis tipi ve işleyişi ile izleme yöntemine

ilişkin bilgilerin tam ve güncel olup olmadığını düzenli olarak kontrol eder.
(2) İşletme aşağıda belirtilen bir veya birden fazla durumun ortaya çıkması halinde iz-

leme planını günceller:
a) Tesis kategorisinde değişiklikler olması,
b) 45 inci maddenin sekizinci fıkrasına bağlı olmaksızın, tesisin düşük emisyona sahip

tesis olarak değerlendirilmesi ile ilgili değişiklikler olması,
c) Mevcut emisyon kaynağında veya kaynaklarında değişiklikler olması,
ç) Yeni kaynak akışının veya akışlarının eklenmesi,
d) Kaynak akışlarının büyük, küçük veya önemsiz kaynak akışları olarak sınıflandırıl-

masında değişiklik olması,
e) Emisyonları tespit etmek için, hesaplama temelli yöntemlerden ölçüm temelli yön-

temlere veya tersine bir değişiklik olması,
f) Uygulanan kademe seviyesinde değişiklik olması,
g) İzleme planında yer alan hesaplama faktörü için varsayılan değerde değişiklik ol-

ması,
ğ) Örnekleme, analiz veya kalibrasyon ile bağlantılı yeni prosedürlerin emisyon veri-

lerinin doğruluğu üzerinde doğrudan bir etkisinin olması,
h) Yürütülen yeni faaliyetlere bağlı olarak veya izleme planına henüz dahil edilmemiş

ve toplam emisyon miktarına %5’ten daha yüksek oranda etki eden yeni yakıtların veya mal-
zemelerin kullanımına bağlı olarak yeni emisyonların oluşması,

ı) Yeni ölçüm cihaz tiplerinin, örnekleme yöntemlerinin veya analiz yöntemlerinin kul-
lanımına veya emisyonların belirlenmesinde daha yüksek doğruluğu sağlayan diğer sebeplere
bağlı olarak elde edilen verilerin değişmesi, 

i) Daha önce uygulanmış izleme yönteminin sonucunda elde edilen verinin yanlış ol-
duğunun tespit edilmesi, 

j) Raporlanmış verinin doğruluğunun artması, 
k) İzleme planının, Yönetmeliğin ve bu Tebliğin gereksinimleri ile uyumlu olmaması

nedeniyle Bakanlığın işletmeden izleme planını değiştirmesini talep etmesi,
1) Doğrulama raporunda izleme planının geliştirilmesine yönelik önerilere bağlı olarak

değişiklik gerekmesi.
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İzleme planı değişikliklerinin onaylanması
MADDE 14 – (1) İşletme, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında izleme planında

yapacağı değişiklikleri Bakanlığa 30 gün içinde bildirir. Ayrıca, işletme bu kapsamda yer al-
mayan değişiklikleri aynı yılın en geç 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirir.

(2) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümler kapsamında izleme planında
yapılacak değişiklikler Bakanlıkça onaylanır.

Değişikliklerin uygulanması ve kayıtlarının tutulması
MADDE 15 – (1) İşletme, 14 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki onayın alın-

masından önce, orijinal izleme planına uygun izlemenin eksik emisyon verisine sebep olacağı
hallerde değiştirilmiş izleme planını kullanarak izleme ve raporlamayı yapar. İşletme bütün iz-
leme ve raporlamayı, hem güncellenmiş hem de orijinal planı kullanarak, gerekli tüm bilgi ve
belgelerle beraber eş zamanlı yürütür. 

(2) 14 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki onayın alınmasından sonra, işletme
sadece değiştirilmiş izleme planı ile ilgili veriyi kullanır ve bu izleme planını kullanarak bütün
izlemeyi ve raporlamayı yürütür.

(3) İşletme izleme planında yapılan bütün değişikliklerin kayıtlarını tutar. Her bir de-
ğişikliğe ilişkin kayıtta aşağıda yer alan hususlar belirtilir: 

a) Değişikliğin detaylı tanımı, 
b) Değişikliğin gerekçesi, 
c) Değişikliğin Bakanlığa bildirilme tarihi, 
ç) 14 üncü madde kapsamındaki bildirimin Bakanlıkça onay tarihi, 
d) İkinci fıkraya uygun olarak, değiştirilmiş izleme planının uygulanmaya başlandığı

tarih. 
Teknik olarak uygulanabilirlik
MADDE 16 – (1) İşletme, izleme yönteminin teknik olarak uygulanmasının mümkün

olmadığı durumlarda, alternatif bir yöntem teklifi ile onay için Bakanlığa başvurur. Bakanlık
işletmenin başvurusunu; teknik olarak uygulanabilirliğini, işletmenin teklif edilen yöntemin
gereksinimlerini karşılayacak kapasiteye sahip olup olmadığını, teklif edilen yöntemin bu Teb-
liğin hükümleri kapsamında zamanında uygulanıp uygulanamayacağını ve teklif edilen yöntem
için gerekli tekniklerin ve teknolojilerin uygunluğuna göre değerlendirir. Teklif edilen alternatif
yöntem Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra işletme tarafından uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Emisyonlarının İzlenmesine Dair Usul ve Esaslar

Tesislerin ve kaynak akışlarının sınıflandırılması
MADDE 17 – (1) Her bir işletme emisyonların izlenmesi ve kademeler için asgari ge-

reksinimlerin belirlenmesi amacıyla ikinci fıkraya göre kendi tesisinin ve geçerli olan durum-
larda üçüncü fıkraya göre her bir kaynak akışının kategorisini belirler. 

(2) İşletme, tesisini aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırır: 
a) Kategori A: Biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç, transfer edilen CO2 dahil, rapor-

lama dönemindeki doğrulanmış yıllık emisyonu 50.000 ton CO2(eşd)’ye eşit veya daha az olan
tesis,

b) Kategori B: Biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç, transfer edilen CO2 dahil, rapor-
lama dönemindeki doğrulanmış yıllık emisyonu 50.000 ton CO2(eşd)’den fazla ve 500.000 ton
CO2(eşd)’ye eşit veya daha az olan tesis,

c) Kategori C: Biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç, transfer edilen CO2 dahil, rapor-
lama dönemindeki doğrulanmış yıllık emisyonu 500.000 ton CO2(eşd)’den fazla olan tesis. 
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(3) İşletme, her bir kaynak akışını aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırır. İşletme, bu
sınıflandırmayı her bir kaynak akışını, transfer edilen CO2’i dahil ederek, hesaplama temelli
yöntemler ile hesaplanan bütün kaynak akışlarının neden olduğu fosil CO2 ve CO2(eşd) emis-
yonlarının ve ölçüm temelli yöntemler ile izlenen bütün emisyon kaynaklarından çıkan emis-
yonların mutlak değerlerinin toplamı ile karşılaştırarak yapar.

a) Küçük Kaynak Akışı: Mutlak değer olarak hangisi daha yüksekse, işletme tarafından
seçilen kaynak akışlarının emisyonlara olan katkısının toplamı yılda 5.000 ton fosil CO2’den
daha düşük veya yılda 100.000 ton toplam fosil CO2’i aşmamak kaydıyla toplam emisyonların
%10’undan daha düşük olması durumunda,

b) Önemsiz Kaynak Akışı: Mutlak değer olarak hangisi daha yüksekse, işletme tara-
fından seçilen kaynak akışlarının emisyonlara olan katkısının toplamı yılda 1.000 ton fosil
CO2’den daha düşük veya yılda 20.000 ton toplam fosil CO2’i aşmamak kaydıyla toplam emis-
yonların %2’sinden daha düşük olması durumunda,

c) Büyük Kaynak Akışı: Kaynak akışlarının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kategoriler
içinde sınıflandırılmadığı durumda. 

(4) Tesisler için, mevcut izleme döneminden bir önceki izleme döneminde yıllık doğ-
rulanmış emisyonların mevcut olmadığı veya hatalı olduğu durumda, işletme tesisin kategori-
sini belirlemek için, biyokütleden kaynaklanan CO2’i hariç tutarak ve transfer edilen CO2’i
dâhil ederek yıllık emisyonların ihtiyatlı bir tahminini kullanır. 

İzleme sınırları
MADDE 18 – (1) İşletme, tesisinin izleme sınırlarını tanımlar. İşletme, tesiste yürütülen

ve Yönetmeliğin ek-1’inde listelenen faaliyetlere ait emisyon kaynakları ve kaynak akışlarının
sebep olduğu ilgili sera gazlarını izleme sınırına dahil eder. Ayrıca, raporlama dönemi süresince
olağan faaliyetler ile birlikte devreye alma–devre dışı bırakma ve acil durumları içeren olağan
dışı durumlardan kaynaklanan emisyonları da izleme sınırına dâhil eder. Taşıma amaçlı kulla-
nılan hareketli makinalardan kaynaklanan emisyonlar hariç tutulur.

(2)  İzleme ve raporlama süreci tanımlanırken, işletme ek-3’te belirtilmiş olan sektörlere
özgü hususları da dâhil eder.

İzleme yöntemlerinin seçimi
MADDE 19 – (1) Tesisin emisyonlarının izlenmesi için, işletme, bu Tebliğin hüküm-

lerine uygun olarak, hesaplama veya ölçüm temelli yöntemi seçer. Hesaplama temelli yöntem;
ölçüm sistemleri vasıtasıyla kaynak akışlarından elde edilen faaliyet verilerinin, laboratuvar
analizlerinden elde edilen veya varsayılan ilave parametrelerin kullanılarak emisyonların be-
lirlenmesi anlamına gelir. Bu yöntem, 22 nci maddede belirtilen standart yöntem veya 23 üncü
maddede belirtilen kütle denge yöntemi ile uygulanabilir. Hesaplama temelli yöntemin uygu-
landığı durumda, işletme her bir kaynak akışı için standart veya kütle denge yöntemlerinden
hangi yöntemi kullandığını ve ek-2’ye uygun olarak hangi kademeleri kullandığını izleme pla-
nında belirtir. Ölçüm temelli yöntem; CO2 konsantrasyonunun ve transfer edilen gazların akı-
şının ölçüldüğü ve tesisler arasında CO2 transferinin izlendiği durumlar da dahil olmak üzere,
baca gazında ve baca gazı akışında ilgili sera gazı konsantrasyonunun sürekli ölçülmesi ile
emisyon kaynaklarından emisyonların belirlenmesi anlamına gelir.  

(2) İşletme, emisyon ile ilgili veri eksikliklerinin veya mükerrer sayımın oluşmasını
önleyecek şekilde, tesise ait farklı emisyon kaynakları ve kaynak akışları için standart, kütle
dengesi ve ölçüm temelli yöntemleri birleştirebilir.

(3) İşletmenin ölçüm temelli bir yöntemi seçmediği durumda, ek-3’ün ilgili bölümle-
rinde yer alan yöntemi seçer. İşletme, söz konusu yöntemin kullanılmasının teknik olarak el-
verişli olmadığı veya başka yöntemin emisyon verilerini daha yüksek doğruluğa ulaştırdığı du-
rumlarda Bakanlığa başvurur. Bakanlığın uygun görüşü ile alternatif bir yöntem kullanılır.
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Asgari yöntem
MADDE 20 – (1) 19 uncu madde hükümlerinden farklı olarak, işletme, aşağıdaki bütün

koşulların karşılanması şartı ile seçilmiş kaynak akışları veya emisyon kaynakları için kade-
melere dayanmayan bir izleme yöntemi olan asgari yöntemi de kullanabilir. Bu şartlar;

a) Hesaplama temelli yöntem altında bir veya daha fazla ana kaynak akışları veya küçük
kaynak akışları için en az kademe 1’i uygulamanın ve aynı kaynak akışları ile ilgili olarak en
az bir emisyon kaynağı için ölçüm temelli yöntemi uygulamanın teknik olarak uygun olmadığı,

b) İşletme, ulusal veya uluslararası kabul görmüş eşdeğer standartlara uygun olarak yıl-
lık emisyonların belirlenmesinde kullanılan bütün parametrelerin belirsizliklerini her yıl de-
ğerlendirip nitelediği ve sonuçları yıllık emisyon raporuna dahil ettiği,

c) İşletmenin, söz konusu asgari yöntemi uygulayarak, bütün tesis için sera gazı emis-
yonlarının yıllık seviyesine ilişkin toplam belirsizlik eşiğinin kategori A tesisleri için %7,5’i,
kategori B tesisleri için %5,0’ı ve kategori C tesisleri için %2,5’i aşmadığını gösterdiği, 

durumlardır.
İzleme yöntemine ilişkin geçici değişiklikler
MADDE 21 – (1) Bakanlık tarafından onaylanmış izleme planında yer alan, yakıt veya

madde akışına ilişkin faaliyet verisi veya hesaplama faktörü için belirtilen kademenin uygu-
lanmasının teknik sebepler nedeniyle geçici olarak uygun olmadığı durumda, işletme izleme
planında onaylanmış kademenin uygulanmasına yönelik olarak koşullar düzelene kadar erişi-
lebilir en yüksek kademeyi uygular. İşletme, Bakanlığın onayladığı izleme planında belirtilen
kademenin acil olarak yeniden uygulanması için gerekli bütün önlemleri alır.

(2) İşletme, aşağıda verilen bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde birinci fıkra kapsa-
mında yapılacak izleme yöntemindeki geçici değişiklikleri ivedilikle Bakanlığa bildirir:

a) Kademeden sapmanın sebepleri, 
b) İzleme planında yer alan kademenin uygulanması için koşullar düzelene kadar emis-

yonların belirlenmesinde kullanılan geçici izleme yöntemine ilişkin detayları, 
c) Bakanlık tarafından onaylanan izleme planında yer alan kademenin uygulanmasına

yönelik koşulların düzeltilmesi için alınan önlemleri, 
ç) Bakanlık tarafından onaylanan kademenin tekrar uygulanmasına ne zaman başlana-

cağına dair öngörülen zamanı. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hesaplama Temelli Yöntem

Emisyonların standart yöntemle hesaplanması
MADDE 22 – (1) Standart yöntemde, işletme kaynak akışı başına yanma emisyonlarını,

NKD’nin terajul olarak ifade edildiği yanan yakıt miktarı ile ilgili faaliyet verisini, NKD kul-
lanımı ile tutarlı olan ve terajul başına ton CO2 (t CO2/TJ) olarak ifade edilen ilgili emisyon
faktörü ve ilgili yükseltgenme faktörü ile çarparak hesaplar. Bakanlık, yakıtlar için t CO2/t veya
t CO2/Nm3 olarak ifade edilen emisyon faktörlerinin kullanımına izin verebilir. Bu durumda
işletme ton veya normal metre küp olarak ifade edilen yanan yakıt miktarına ilişkin faaliyet
verisini, ilgili emisyon faktörü ve ilgili yükseltgenme faktörü ile çarparak yanma emisyonlarını
hesaplar.

(2) İşletme kaynak akışı başına proses emisyonlarını ton veya normal metre küp olarak
ifade edilen malzeme tüketimi, hammadde miktarı veya üretim çıktısı ile ilgili faaliyet verisini
t CO2/t veya t CO2/Nm3 olarak ifade edilen ilgili emisyon faktörü ve ilgili dönüşüm faktörü ile
çarparak belirler. 

(3) Kademe 1 veya kademe 2 emisyon faktörü, tamamlanmamış kimyasal reaksiyon-
ların etkisini içerdiği durumlarda, yükseltgenme faktörü veya dönüşüm faktörü 1 kabul edilir.
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Emisyonların kütle denge yöntemiyle hesaplanması
MADDE 23 – (1) Kütle denge yönteminde, işletme, ek-2’nin üçüncü bölümünde yer

alan yöntemi uygulayarak kütle dengesinin sınırlarına giren veya kütle dengesi sınırlarını terk
eden malzeme miktarı ile ilgili faaliyet verisini, malzemenin karbon içeriğini ve 3,664 t CO2/t
C değerini çarparak kütle dengesinde yer alan her bir kaynak akışına karşılık gelen CO2 mik-
tarını hesaplar.

(2) 47 nci madde hükümlerine bakılmaksızın, kütle dengesi kullanılarak hesaplanan
toplam prosesin emisyonları, kütle dengesi tarafından kapsanan tüm kaynak akışlarına karşılık
gelen CO2 miktarlarının toplamıdır. Atmosfere salınan CO, CO2 molar eşdeğer miktarı olarak
kütle dengesinde hesaplanır. 

Uygulanabilir kademeler
MADDE 24 – (1) Faaliyet verisini ve her bir hesaplama faktörünü belirlemek için, 19 uncu

maddenin birinci fıkrasına göre gerekli kademeler tanımlanırken, işletme: 
a) Kategori A tesisleri için ve kaynak akışının ticari standart yakıt olması halinde veya

bir hesaplama faktörünün gerekli olduğu durumlarda ek-4’te listelenen en düşük, 
b) (a) bendi dışındaki durumlarda ise ek-2’de tanımlanan en yüksek,
kademeleri uygular. Ancak, işletme (a) bendine göre uygulanması gereken kademenin

teknik olarak uygun olmadığını Bakanlığa belgelemesi durumda, en düşük kademe 1 olmak
koşuluyla, kategori C tesisleri için gerekenden bir seviye daha düşük kademeyi, kategori A ve
B tesisleri için ise gerekenden en fazla iki seviye daha düşük kademeyi uygulayabilir. Ayrıca,
Bakanlık işletmeye, (b) bendine göre uygulanması gereken kademeden daha düşük bir kademe
uygulanmasına yönelik olarak, uygulanan kademenin en düşük kademe 1 olması ve aşağıdaki
koşulların karşılanması şartı ile üç yıla kadar bir geçiş dönemi için izin verebilir:

1) Uygulanması gereken kademenin teknik olarak elverişli olmadığının tespit edilmesi,
2) Uygulanması gereken kademeye nasıl ve ne zaman erişilebileceği ile ilgili bir gelişim

planının sunulması.
(2) İşletme, küçük kaynak akışlarına ilişkin faaliyet verisi ve her bir hesaplama faktörü

için, uygulanan kademenin en düşük kademe 1 olması koşuluyla, teknik olarak elverişli olan
en yüksek kademeyi uygular.

(3) İşletme, önemsiz kaynak akışlarına ilişkin faaliyet verisi ve her bir hesaplama fak-
törü için, ilave bir çaba olmadan herhangi bir kademeye ulaşamıyorsa, kademe kullanmak ye-
rine ihtiyatlı tahminler yaparak faaliyet verisini ve her bir hesaplama faktörünü belirler.

(4) Yükseltgenme faktörü ve dönüşüm faktörü için, işletme, asgari olarak, ek-2’de lis-
telenen en düşük kademeleri uygular.

(5) 23 üncü madde çerçevesinde proses girdisi olarak kullanılan veya kütle dengesinde
kullanılan yakıtlar için, Bakanlığın t CO2/t veya t CO2/Nm3 olarak ifade edilen emisyon fak-
törlerinin kullanılmasına izin verdiği yakıtlar için NKD, ek-2’de tanımlanan en yüksek kade-
meler yerine daha düşük kademeler kullanılarak izlenir. 

Faaliyet verisinin belirlenmesi
MADDE 25 – (1) İşletme aşağıdaki yollardan biri ile bir kaynak akışına ilişkin faaliyet

verisini belirler:
a) Emisyona sebep olan proseste sürekli ölçüm, 
b) İlgili stok değişikliklerini dikkate alarak ayrı ayrı ölçülen miktarların toplanması.
(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yapılacak olan işlemler için, raporlama dö-

nemi süresince kullanılan yakıt veya malzeme miktarının hesaplanmasında; raporlama dönemi
süresince satın alınan yakıt veya malzeme miktarından, tesisten ihraç edilen miktar çıkartılır,
raporlama döneminin başlangıcında stokta bulunan miktar eklenir, raporlama döneminin so-
nunda stokta bulunan miktar çıkartılır.

(3) Stokta bulunan miktarların doğrudan ölçüm ile belirlenmesinin teknik olarak elve-
rişli olmadığı durumlarda, işletme aşağıdaki yöntemler ile bu miktarları tahmin edebilir: 

a) Geçmiş yıllara ait veriler ve raporlama dönemine ait üretim verileri arasında kore-
lasyon, 
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b) Belgelendirilmiş prosedürler ve raporlama dönemi için denetlenmiş mali tablolardaki
ilgili veriler. 

(4) Bir takvim yılı için faaliyet verisinin belirlenmesinin teknik olarak elverişli olmadığı
durumlarda işletme, bir raporlama yılını müteakip yıldan ayırmak için bir sonraki en uygun
günü seçebilir ve gerekli takvim yılına göre düzenleyebilir. Bir veya birden fazla kaynak akı-
şının dâhil olduğu sapmalar takvim yılı için temsili bir değer tabanı oluşturarak açıkça kayde-
dilir ve gelecek yıl ile bağlantılı olarak tutarlı şekilde değerlendirilir.

İşletmenin kontrolü altındaki ölçüm sistemleri
MADDE 26 – (1) 25 inci madde kapsamında faaliyet verisinin belirlenmesi için işletme,

aşağıdaki koşulların karşılanması şartı ile tesiste kendi kontrolü altındaki ölçüm sistemlerine
dayanan ölçüm sonuçlarını kullanabilir: 

a) İşletme bir belirsizlik değerlendirmesi yaparak ilgili kademe seviyesinin belirsizlik
eşiğinin karşılanmasını temin eder.

b) İşletme yılda en az bir defa ve ölçüm ekipmanının her kalibrasyonundan sonra, mev-
cut belirsizliğin etkisini dikkate almak için bu veya benzeri ölçüm cihazlarının önceki kalib-
rasyonlarının uygun bir zaman dizisine dayanarak ihtiyatlı ayarlama faktörü ile çarpılan kalib-
rasyon sonuçlarının, ilgili belirsizlik eşikleri ile karşılaştırılmalarını temin eder.

(2) İzleme planı kapsamında onaylanan kademe eşiklerinin aşıldığı veya ekipmanın di-
ğer gereksinimleri karşılamadığı durumlarda, işletme ivedilikle gerekli önlemleri alır ve Ba-
kanlığa en geç 15 gün içinde bilgi verir.

(3) İşletme yeni bir izleme planı bildirirken veya onaylanmış izleme planında bir deği-
şiklik yapması halinde, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında belirsizlik değerlendirmesini Ba-
kanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu değerlendirme, kullanılan ölçüm cihazları, kalibrasyon ve
ölçüm cihazlarının kullanımı ile ilgili belirsizlikleri içerir. Stok değişikliği ile ilgili belirsizlik,
depolama tesislerinin kapasitesinin yıllık kullanılan ilgili yakıt veya malzeme miktarının en az
%5’i olduğu durumda belirsizlik değerlendirmesine dâhil edilir. Ek-2’de yer alan kademe be-
lirsizlik eşik değerleri tüm raporlama dönemindeki belirsizliği tanımlar. İşletme, kullanılmakta
olan ölçüm aletlerinin belirsizlik değerlendirmesini basitleştirmek amacıyla; ölçüm cihazları
için belirlenen azami izin verilebilir hataları veya kalibrasyondan gelen belirsizliği, kullanımdan
kaynaklanan belirsizliğin etkisini dikkate almak için ihtiyatlı ayarlama faktörü ile çarpar. Ancak
bu değerlendirme için ölçüm cihazlarının kullanım talimatları doğrultusunda monte edilmesi
şarttır. Elde edilen değer, ek-2’de belirtilen kademe tanımlarına uygun olarak tüm raporlama
dönemi boyunca geçerli olur.

(4) Bakanlık, işletmeye tesiste kendi kontrolü altındaki ölçüm sistemlerine dayanan öl-
çüm sonuçlarını kullanmasına ancak kullanılan ölçüm cihazlarının metrolojik kontrole ilişkin
mevzuata uygun olduğuna dair belge sunduğunda izin verir. Bu durumda üçüncü fıkrada yer
alan hükümler uygulanmaz. Bu amaçla, ilgili ölçüm görevi için metrolojik kontrole ilişkin
mevzuatta yer alan azami izin verilebilir hata, ilave belge sunulmadan belirsizlik değeri olarak
kullanılır. 

İşletmenin kontrolü dışındaki ölçüm sistemleri
MADDE 27 – (1) Basitleştirilmiş belirsizlik değerlendirmesine dayanan, 26 ncı madde

kapsamında işletmenin kendi kontrolündeki ölçüm sistemlerinin kullanımı ile karşılaştırıldı-
ğında, işletmenin kontrolü dışındaki ölçüm sistemlerinin kullanımının işletmeye en az bir yük-
sek kademeyi sağladığı, daha güvenilir sonuçlar verdiği ve kontrol risklerine daha az açık ol-
duğu durumlarda, işletme kendi kontrolü dışındaki ölçüm sistemlerinden faaliyet verilerini be-
lirler. Bu bağlamda, işletme aşağıdaki veri kaynaklarından birini kullanır:

a) İki bağımsız ticari ortak arasında ticari ilişkinin bulunması şartı ile bir ticari ortağın
verdiği faturalardaki miktarlar, 

b) Ölçüm cihazlarından okunan değerler.
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(2) İşletme, 24 üncü madde çerçevesinde uygulanabilir kademe ile uygunluğu sağlamak
zorundadır. Bu bağlamda, ilgili ticari işlem için metrolojik kontrole ilişkin mevzuatta yer alan
azami izin verilebilir hata, ilave belge sunulmadan belirsizlik değeri olarak kullanılır. Metrolojik
kontrole ilişkin mevzuatta yer alan gereklilikler, 24 üncü madde kapsamında belirtilen uygu-
lanabilir kademeden daha düşük ise işletme ölçüm sisteminden sorumlu ticari ortağından uy-
gulanabilir belirsizlik ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri temin eder. 

Hesaplama faktörlerinin belirlenmesi
MADDE 28 – (1) İşletme, hesaplama faktörlerini ya varsayılan değerler ya da uygula-

nabilir kademeye bağlı analize dayanan değerler olarak belirler.
(2)  İşletme, kurutulmadan veya laboratuvar analizi için işlem görmeden önce, emisyona

sebep olan işlem için satın alınan veya kullanılan yakıt veya malzemenin durumunu referans
alarak ilgili faaliyet verisi için kullanılan durum ile tutarlı hesaplama faktörlerini belirler ve
raporlar. Bu yaklaşım ile daha yüksek doğruluğun elde edilebileceği durumlarda, işletme la-
boratuvar analizlerinin yürütüldüğü duruma ait faaliyet verisini ve hesaplama faktörlerini sü-
rekli olarak raporlayabilir.

Hesaplama faktörleri için varsayılan değerler
MADDE 29 – (1) İşletmenin hesaplama faktörlerini varsayılan değer olarak belirlediği

durumda, ek-2 ve ek-3’te belirtildiği gibi, uygulanabilir kademenin gereksinimleri ile uyumlu
olarak, aşağıdaki değerlerden birini kullanır: 

a) Ek-5’te listelenen standart faktörler ve stokiyometrik değerler, 
b) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hazırlanan

ulusal sera gazı envanteri için kullanılan standart faktörler, 
c) %95’lik güven aralığı ile karbon içeriğinin %1’den daha fazla olmaması sağlandı-

ğında, malzeme tedarikçisi tarafından belirtilen ve garanti edilen değerler,
ç) Bir malzemenin gelecekte kullanılacak lotları için temsil niteliği taşıdığına dair bilgi

ve belgenin Bakanlığa sunulması durumunda, geçmiş analizlere dayanan değerler. 
(2) İşletme izleme planında, kullanılan bütün varsayılan değerleri belirtir. Varsayılan

değerlerin yıllık olarak değiştiği durumlarda, işletme izleme planında bu değerin doğruluk kay-
nağını belirtir. 

(3) İşletmenin, yeni varsayılan değerin, emisyonların daha doğru belirlenmesini sağla-
dığına dair başvuru yapması halinde, Bakanlık 14 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında,
izleme planında varsayılan değerin değiştirilmesini onaylayabilir. 

(4) İşletme, en az üç yılda bir, bir önceki üç yıllık süre için belirtilmiş olan NKD’nin
±%1 aralığında olduğunu göstermesi durumunda Bakanlık, hem NKD hem de emisyon fak-
törlerinin ticari standart yakıtlar için belirlenmiş aynı kademeleri kullanmasına izin verir.

Analize dayanan hesaplama faktörleri
MADDE 30 – (1) Hesaplama faktörlerinin belirlenmesi için kullanılan analiz, örnek-

leme, kalibrasyon ve doğrulama, ilgili TS EN standartlarınca uygulanan yöntemler ile yapılır.
Bu tip standartların olmadığı durumlarda, ilgili ISO Standartları dikkate alınır. Uygulanabilir
yayımlanmış standartların olmadığı durumlarda, örnekleme ve ölçüm belirsizliklerini sınırlan-
dıran uygun taslak standartlar, sanayide en iyi uygulama kılavuzları veya bilimsel olarak ispat
edilmiş diğer yöntemler kullanılır. 

(2) Emisyonun belirlenmesi için çevrimiçi gaz kromatograflarının veya baca içi veya
baca dışı gaz analizörlerinin kullanılması Bakanlık onayına tabidir. Söz konusu ekipman sadece
gaz halindeki yakıtların ve malzemelerin kompozisyonunun belirlenmesi için kullanılabilir.
Asgari kalite güvence tedbirleri olarak, işletme cihazın ilk doğrulama ölçümleri ve düzenli
yıllık doğrulama ölçümlerini yaptırır.

(3) Herhangi bir analizin sonucu, sadece alınan örneklerin karakterize edeceği dönem
veya yakıt veya malzeme lotu için kullanılır. Belirli bir parametrenin belirlenmesi için işletme
bu parametre ile bağlantılı olan bütün analizlerin sonuçlarını kullanır. 
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Örnekleme planı
MADDE 31 – (1) Hesaplama faktörlerinin analizler ile belirlendiği durumlarda, işletme

her bir yakıt veya malzeme için yazılı bir prosedür halinde hazırladığı örnekleme planını onay-
laması için Bakanlığa sunar. Söz konusu örnekleme planında, örneklerin hazırlanmasına ilişkin
yöntemler, sorumluluklar, konumlar, sıklıklar ve miktarlar, örneklerin depolanması ve taşın-
masına ilişkin yöntemler hakkında bilgiler yer alır. İşletme, alınan örneklerin ilgili lot veya tes-
limat dönemi için temsil edici olmasını ve sapma olmamasını temin eder. Örnekleme planı çer-
çevesinde ilgili yakıt veya malzeme için analiz yürüten laboratuvar ile işletme arasında tam
bir mutabakat sağlanır ve bu anlaşmaya dair belgeler plana eklenir. İşletme talep edilmesi du-
rumunda Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak doğrulama faaliyetleri için bu planı Bakanlığa
ve doğrulayıcı kuruluşa vermekle yükümlüdür. 

(2) İşletme, ilgili yakıt veya malzeme için analiz yürüten laboratuvar ile anlaşarak ve
Bakanlığın onayını alarak, analitik sonuçların yakıtın veya malzemenin heterojenliğinin, be-
lirgin şekilde belirtilen yakıt veya malzeme için orijinal örnekleme planının dayandığı hetero-
jenlik bilgisinden farklı olduğu durumlar için örnekleme planında ilgili yöntemlere ilişkin hü-
kümleri tanımlar ve uygular. 

Laboratuvarların kullanımı
MADDE 32 – (1) İşletme, hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik analizler ve

analitik yöntemleri yürütmesi için, ilgili standartlara göre Bakanlığı ve Bakanlıktan yeterlik
belgesi almış laboratuvarları kullanır.

(2) İşletme, birinci fıkrada belirtilen laboratuvarların kullanılmasının teknik olarak el-
verişli olmadığını ve kullanılacak diğer laboratuvarın TS EN 17025 standardına eşdeğer ge-
reksinimleri karşıladığını Bakanlığa belgelemesi durumunda, bahse konu laboratuvarları he-
saplama faktörlerinin belirlenmesi için kullanabilir. Bu durumda yılda en az bir kere Bakanlık
laboratuvarı ile karşılaştırma yaptırılarak sonuçlar belgelendirilir.

Analiz sıklığı
MADDE 33 – (1) İşletme ilgili yakıt ve malzemeler için ek-6’da listelenen asgari analiz

sıklıklarını uygular.
(2) Asgari sıklıkların mevcut olmadığı durumlarda, geçmiş veriye dayanarak, mevcut

raporlama döneminden bir önceki raporlama dönemine ait yakıt veya malzemeler için analitik
değerleri de içeren, söz konusu yakıt veya malzemeye karşılık gelen analitik değerlerdeki sap-
ma, faaliyet verisinin belirlenmesi ile bağlantılı belirsizlik değerinin 1/3’ünü geçmediği koşul-
larda işletmenin başvurusu halinde Bakanlık, ek-6’da listelenenlerden farklı bir sıklık kulla-
nılmasına izin verebilir.

CO2 için emisyon faktörleri
MADDE 34 – (1) İşletme CO2 emisyonları için faaliyet bazlı emisyon faktörleri belirler.
(2) Yakıtlar için emisyon faktörleri t CO2/TJ olarak ifade edilir. Bakanlık, t CO2/TJ ola-

rak ifade edilen bir emisyon faktörünün kullanımının teknik olarak mümkün olmadığı durum-
larda veya hesaplanmış emisyonların en az eşdeğer doğruluğunu bu tip bir emisyon faktörü
kullanılarak elde edildiği durumda, yanma emisyonları için t CO2/t veya t CO2/Nm3 olarak
ifade edilen bir yakıt için emisyon faktörünü kullanmasına yönelik işletmeye izin verebilir. 

(3) Karbon içeriğinin, CO2 ile ilgili bir emisyon faktörüne dönüştürülmesi veya tersi
için işletme 3,664 t CO2/t C katsayısını kullanır.

Yükseltgenme ve dönüşüm faktörleri
MADDE 35 – (1) İşletme yükseltgenme veya dönüşüm faktörleri için en az kademe 1

kullanır. İşletme emisyon faktörünün tamamlanmamış yükseltgenme veya dönüşüm etkisini
içerdiği durumda yükseltgenme veya dönüşüm faktörünü 1 olarak kullanır.
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(2) Bir tesiste çeşitli yakıtların kullanıldığı ve belirli yükseltgenme faktörü için kademe
3’ün kullanılması gerektiği durumda, işletme aşağıdaki durumlar için Bakanlığın onayını alır: 

a) Bütün yanma süreci için bir birleşik yükseltgenme faktörünün belirlenmesi ve bütün
yakıtlara uygulanması, 

b) Büyük kaynak akışında tamamlanmamış yükseltgenme olduğunun kabulü ve diğer
kaynak akışlarında yükseltgenme faktörü olarak 1 değerinin kullanılması. 

(3) Biyokütlenin veya karışık yakıtların kullanıldığı durumlarda işletme, ikinci fıkranın
(a) veya (b) bentlerinin uygulanması sonucunda emisyonlarda eksik tahmine yol açılmayaca-
ğına dair bilgi ve belgeleri Bakanlığa gönderir.

Biyokütle kaynak akışları
MADDE 36 – (1) İşletme, bir kaynak akışının yalnızca biyokütleyi içerdiği durumda,

kademeleri kullanmadan biyokütle içeriği ile ilgili analitik kanıt sunarak, biyokütle kaynak
akışlarının faaliyet verisini belirleyebilir. İşletme söz konusu kaynak akışının diğer malzemeler
veya yakıtlar ile karışmadığından emin olur. 

(2)  Biyokütlenin emisyon faktörü sıfır olarak kabul edilir. Karışık bir yakıt veya mal-
zemenin emisyon faktörü, 28 inci madde kapsamında belirlenen ön emisyon faktörünün, yakıt
veya malzemenin fosil karbon oranı ile çarpılmasıyla hesaplanır ve raporlanır.

(3) Karışık yakıtların veya malzemelerin turba, ksilit ve fosil karbon oranları biyokütle
olarak değerlendirilmez.

(4) Karışık yakıtların veya malzemelerin biyokütle oranının %97’ye eşit veya daha yük-
sek olduğu durumlarda veya yakıt veya malzemenin fosil oranından kaynaklı emisyon mikta-
rına bağlı olarak, kaynak akışının küçük kaynak akışı olarak nitelendiği durumlarda, faaliyet
verisini ve ilgili hesaplama faktörlerini belirlemek için, enerji denge yöntemini dahil ederek
asgari yöntem kullanılabilir. Ancak ilgili değer sürekli emisyon ölçümü vasıtası ile belirlenen
emisyonlardan biyokütle kaynaklı CO2’nin çıkartılması için kullanılacaksa bu durum geçerli
değildir.

Biyokütle ve fosil karbon oranının belirlenmesi
MADDE 37 – (1) Gerekli kademe seviyesine ve 29 uncu maddenin birinci fıkrasında

atıfta bulunulan varsayılan değerlerin erişilebilirliğine bağlı olduğu durumda, belirli bir yakıt
veya malzemenin biyokütle oranı analizler yapılarak belirlenir. İşletme ilgili standart ve analitik
yöntem temelinde bu biyokütle oranını belirler.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki analizler ile karışık bir yakıt veya malzemenin biyokütle
oranının belirlenmesinin teknik olarak elverişli olmadığı durumda, işletme hesaplamalarını ka-
rışık yakıtlar ve malzemelere ilişkin standart emisyon faktörü ve biyokütle oran değerlerine
dayandırır. Bu tip standart faktörlerin ve değerlerin yokluğu durumunda, işletme ya biyokütle
oranını sıfır varsayar ya da biyokütle oranının belirlenmesi için bir tahmin yöntemini Bakan-
lığın onayına sunar. Tanımlanmış ve izlenebilir girdi akışları ile bir üretim sürecinden çıkan
yakıtlar ve malzemeler için, işletme sürece giren ve çıkan fosil ve biyokütle karbonunun kütle
dengesi üzerine bu tahmini dayandırır. 

ALTINCI BÖLÜM
Ölçüm Temelli Yöntem

Ölçüm temelli izleme yönteminin kullanımı
MADDE 38 – (1) İşletme ek-3’te yer alan diazot oksit (N2O)  emisyonları ve 47 nci

madde uyarınca transfer edilmiş CO2’nin miktarını belirlemek için ölçüm temelli yöntemler
kullanır. Ayrıca, 39 uncu madde kapsamında işletme her bir emisyon kaynağı için istenen ka-
demelerin karşılandığına dair belgeleri sağlaması halinde CO2 emisyon kaynakları için de öl-
çüm temelli yöntemleri kullanabilir. 
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Kademe gereksinimleri
MADDE 39 – (1) İşletme, yılda 5000 ton CO2(eşd)’den fazla salım yapan veya tesisin

toplam yıllık emisyonuna %10’dan fazla katkıda bulunan her bir emisyon kaynağı için, mutlak
emisyon açısından hangisi daha yüksek ise, ek-7’nin birinci bölümünde listelenen en yüksek
kademeyi uygular. Diğer emisyon kaynakları için, işletme en yüksek kademeden en az bir ka-
deme daha düşük olanı uygular.

(2) İşletme, birinci fıkra kapsamındaki kademe uygulanmasının veya 24 üncü madde
kapsamındaki kademe seviyelerini kullanarak bir hesaplama yönteminin uygulanmasının teknik
olarak elverişli olmadığına dair Bakanlığın uygun görüşünü alarak, ilgili emisyon kaynakları
için asgari düzeyde kademe 1 olmak üzere en az bir kademe daha düşük olanı uygular.

Ölçüm standartları ve laboratuvarlar
MADDE 40 – (1) Bütün ölçümler, 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği hükümleri uyarınca yürütülür. İşletme,
ekipmanın yeri, kalibrasyonu, ölçümü, kalite güvencesi ve kalite kontrolünü de dâhil ederek
sürekli ölçüm sisteminin bütün yönlerini dikkate alır.

Emisyonların belirlenmesi
MADDE 41 – (1) Saatlik değerler, ilgili işlem saatinin tüm ölçüm sonuçlarının ortala-

ması olacak şekilde belirlendiğinde, gaz akışının saatlik değerleri ile çarpılan ölçülmüş sera
gazı konsantrasyonunun bütün saatlik değerleri tüm raporlama dönemi için toplanır ve rapor-
lama dönemindeki emisyon kaynağından çıkan yıllık emisyonlar belirlenir. CO2 emisyonları
için, işletme ek-7’sideki 1 inci denklemi kullanarak yıllık emisyonu belirler. Atmosfere salınan
CO, CO2’nin molar eşdeğer miktarı olarak değerlendirilir. Diazot oksit (N2O) için, işletme ek-3’ün
onaltıncı bölümünün B.1 alt paragrafındaki denklemi kullanarak yıllık emisyonlarını belirler.

(2) Bir tesiste çeşitli emisyon kaynaklarının olduğu ve tek bir emisyon kaynağı olarak
ölçülemeyeceği durumda, işletme bu kaynaklardan gelen emisyonları ayrı ayrı ölçer ve rapor-
lama dönemi boyunca söz konusu gazın toplam emisyonlarını elde etmek için sonuçları toplar. 

(3) İşletme aşağıdaki yöntemlerden biri ile temsili bir noktada sürekli ölçüm yoluyla
baca gazındaki sera gazı konsantrasyonunu belirler: 

a) Doğrudan ölçüm,
b) Baca gazında yüksek konsantrasyon olması durumunda, ek-7’de yer alan 3 üncü

denklemi uygulayan dolaylı konsantrasyon ölçümünü kullanarak ve işletmenin izleme planında
ortaya konan gaz akışının diğer bileşenlerinin ölçülmüş konsantrasyon değerlerini dikkate ala-
rak hesaplama.

(4) İlgili olduğu durumlarda, işletme hesaplama temelli izleme yöntemlerini kullanarak
biyokütleden kaynaklı CO2 miktarını ayrı ayrı belirler ve toplam ölçülmüş CO2 emisyonlarından
çıkartır.

(5) İşletme aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bu maddenin birinci fıkrası kap-
samındaki hesaplama için baca gazı akışını tespit eder:

a) İşletme, kütle dengesi yöntemi ile hesaplamada, çıkış tarafında en azından ürün çık-
tıları ve O2, SO2 ve NOx konsantrasyonlarının dahil edilmesine ek olarak CO2 emisyonları için
girdi tarafında da en azından malzeme yükleri, giriş hava akımı ve proses verimini de içerecek
şekilde girişteki bütün önemli parametreleri dikkate alır, 

b) Temsili bir noktada sürekli akış ölçümü yapar.
Veri toplanması
MADDE 42 – (1) İşletme, ölçüm temelli yöntemleri kullanarak emisyonları belirlemek

amacıyla, ölçüm saatinde mevcut olan bütün veri noktalarını kullanarak, konsantrasyon ve baca
gazı akışını da içeren her bir parametre için saatlik ortalamaları hesaplar. İşletme, ilave maliyet
getirmemesi halinde, daha kısa referans süreleri için veri üretebildiğinde, 41 inci maddenin bi-
rinci fıkrası kapsamında yıllık emisyonların belirlenmesi için bu süreleri kullanır.
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(2) Bir parametre için sürekli ölçüm ekipmanının, birinci fıkra kapsamındaki ölçüm
saatinin bir kısmı veya referans süresinde, kontrol dışı, kapsam dışı veya işletim dışı olduğu
durumlarda, işletme bir parametre için veri noktalarının azami sayısının en az %80’inin sağla-
ması kaydı ile bu ölçüm saati veya daha kısa referans süresi boyunca kalan veri noktasına oran-
tılı saatlik ortalamayı hesaplar. En az %80 veri noktasının sağlanamadığı durumlarda, 43 üncü
maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.

Kayıp veri
MADDE 43 – (1) Sürekli emisyon izleme sistemindeki ölçüm ekipmanının bir kısmı-

nın, bir takvim yılı içinde beş ardışık gün boyunca işletim dışı kaldığı durumlarda, işletme Ba-
kanlığı derhal bilgilendirir ve etkilenen sürekli emisyon izleme sistemin kalitesini arttırmak
için uygun önlemleri alır.

(2) Kontrol dışı, aralık dışı veya işletim dışı ekipmana bağlı olarak ölçüm bazlı yöntem
ile bir veya daha fazla parametre için 42 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki veri için
geçerli bir saat veya daha kısa bir referans süresi belirlenemediği durumlarda işletme her kayıp
saat verisi için ikame değerler belirler.

(3) Doğrudan konsantrasyon olarak ölçülen bir parametre için verinin geçerli saati veya
daha kısa bir referans süresi sağlanamadığı durumlarda, işletme ek-7’de yer alan 4 üncü den-
klemi kullanarak, ortalama bir konsantrasyon ve bu ortalama ile bağlantılı standart sapmanın
iki katını toplayarak bir ikame değer hesaplar. Tesiste önemli teknik değişikliklerden ötürü,
söz konusu ikame değerlerin belirlenmesi için raporlama döneminin geçerli olmadığı durumda,
işletme, mümkün olduğu durumda bir yıllık süre ile ortalama ve standart sapmanın belirlen-
mesine yönelik temsili bir zaman zarfını belirleyerek Bakanlığa bildirir. 

(4) Konsantrasyon dışında bir parametre için bir saatlik geçerli verinin temin edileme-
diği durumda işletme, söz konusu parametrenin ikame değerlerini, uygun bir kütle denge mo-
delinden veya prosesin enerji dengesinden elde eder. İşletme, veri boşluğu ile aynı süreli bir
zaman periyodundaki düzenli çalışma koşullarındaki veriyi ve ölçüm temelli yöntemin geriye
kalan ölçülmüş parametrelerini kullanarak sonuçları doğrular. 

Emisyon hesabının teyidi
MADDE 44 – (1) İşletme, nitrik asit üretiminden kaynaklanan N2O emisyonları ve

transfer edilen sera gazları hariç olmak üzere, aynı emisyon kaynakları ve kaynak akışları için
değerlendirilen her bir sera gazının yıllık emisyonlarını hesaplayarak, ölçüm temelli yöntem
ile belirlenen emisyonlar ile karşılaştırarak kontrolünü yapar. Kademe yönteminin kullanımı
gerekli değildir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler

Düşük emisyona sahip tesisler
MADDE 45 – (1) Bakanlık, 12 nci madde kapsamında düşük emisyona sahip bir tesise,

basitleştirilmiş bir izleme planı göndermesi için izin verebilir. Ancak bu muafiyet, Yönetmeliğin
ek-1’inde yer alan ve N2O emisyonuna neden olan faaliyetleri yürüten tesisler için uygulan-
maz.

(2) Birinci fıkra kapsamında, bir tesis aşağıdaki koşullardan en az birini sağlaması ha-
linde düşük emisyona sahip tesis olarak değerlendirilir: 

a) Biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç ve transfer edilen CO2 dahil, mevcut izleme
döneminin bir önceki izleme dönemi süresince doğrulanmış emisyon raporundaki ortalama
yıllık emisyonları 25000 ton CO2(eşd)’den az olan tesis,

b) (a) bendi kapsamındaki ortalama yıllık emisyonların mevcut olmaması veya tesisin
sınırlarındaki değişiklikler veya tesisin işletim koşullarındaki değişiklikler nedeniyle geçerli
olmaması halinde, biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç ve transfer edilen CO2 dâhil, ihtiyatlı
tahmin yöntemine göre gelecek beş yıl için yıllık emisyonları 25 000 ton CO2(eşd)’den az olan
tesis.
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(3) Düşük emisyona sahip bir tesis, 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki des-
tekleyici belgeleri sunma zorunluluğundan ve 59 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında
iyileştirmeye ilişkin raporlama zorunluluğundan muaftır. 

(4) Düşük emisyona sahip bir tesis, 25 inci maddedeki hükümlerden farklı olarak, uygun
ve belgelendirilmiş satın alma kayıtlarını ve tahmini stok değişikliklerini kullanarak yakıt veya
malzeme miktarını belirleyebilir, ayrıca 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belirsizlik
değerlendirmesini Bakanlığa sunma zorunluluğundan muaftır.

(5) Belirsizlik değerlendirmesine ilgili belirsizliği dahil etmek amacı ile düşük emisyona
sahip bir tesis, depolama ünitelerinde raporlama dönemi boyunca yakıt veya malzemenin yıllık
tüketiminin en az %5’inin bulunduğu durumda, raporlama döneminin başında ve sonunda stok
verisinin belirlenmesine ilişkin 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülükten muaf tu-
tulur. 

(6) 24 üncü maddenin birinci fıkrasındaki hükümlerden farklı olarak, düşük emisyona
sahip bir tesis, daha yüksek kademe uygulamanın teknik olarak elverişli olmadığına dair belge
sunmadan, bütün kaynak akışlarında faaliyet verisinin ve hesaplama faktörlerinin belirlenmesi
için, ilave çaba harcamadan daha yüksek doğruluğa erişilmedikçe, asgari kademe 1’i uygula-
yabilir.

(7) 30 uncu madde kapsamında analizler bazında hesaplama faktörlerini belirlemek
için, düşük emisyona sahip bir tesis teknik olarak uzman olan ve ilgili analitik prosedürleri
kullanarak teknik olarak geçerli sonuçlar üretebilen ve 32 nci madde kapsamında kalite güvence
önlemleri için gerekli bilgi ve belgeleri sunan herhangi bir laboratuvarı kullanabilir.

(8) Düşük emisyona sahip ve basitleştirilmiş izleme planı uygulayan bir tesis, herhangi
bir takvim yılında ikinci fıkra kapsamında belirtilen eşikleri aştığında, işletme bu durumu ive-
dilikle Bakanlığa bildirir ve 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yer alan izleme pla-
nına ilişkin değişiklikleri Bakanlığa sunar. Ancak, işletmenin ikinci fıkrada belirtilen eşiğin
geçmişteki beş raporlama dönemi içinde aşılmadığına ve gelecekteki raporlama dönemi içinde
de aşılmayacağına dair belgeleri Bakanlığa sunması şartı ile Bakanlık söz konusu işletmenin
basitleştirilmiş izlemeye devam etmesine izin verir. 

Dâhili CO2

MADDE 46 – (1) Bir tesise transfer edilen dahili CO2, doğal gazda veya yüksek fırın
gazı veya kok fırını gazını içeren bir atık gazın içinde olanı da kapsayacak şekilde, bahse konu
yakıt için emisyon faktörüne ilave edilir.

(2) Dâhili CO2, Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan faaliyetlerden kaynaklandığı ve tesisten
dışarı bir yakıtın parçası olarak Yönetmelik kapsamında yer alan diğer tesis ve faaliyete transfer
edildiği durumda,  ilk çıktığı tesisin emisyonu olarak değerlendirilmez. Ancak, dâhili CO2, Yö-
netmelik kapsamında yer almayan bir tesise transfer edildiği durumda, ilk çıktığı tesisin emis-
yonları olarak değerlendirilir.

(3) İşletme tesisten dışarı transfer edilen dâhili CO2 miktarını transfer edilmeden önce
ve transfer edildiği tesiste belirler. Bu iki miktarın aynı olması gerekir. Transfer edilen ve teslim
alınan dahili CO2 miktarının aynı olmadığı durumlarda ve değerler arasındaki bu farkın ölçüm
sistemlerinin belirsizliği ile açıklanabildiği hallerde, hem transfer eden hem de transfer edilen
tesisin emisyon raporlarında her iki ölçüm değerinin aritmetik ortalaması kullanılır. Bu durum-
larda, emisyon raporunda söz konusu değerin ayarlanmasına ilişkin atıfta bulunulur.

Transfer edilen CO2

MADDE 47 – (1) CO2 transfer eden tesis, transfer edilen tesise ilişkin kimlik bilgilerini
yıllık emisyon raporunda sunar.

(2) İşletme, bir tesisten diğerine transfer edilen CO2 miktarını belirlemek için, 41, 42
ve 43 üncü maddelerde yer alan ölçüm temelli yöntemleri kullanır. Emisyon kaynağı ölçüm
noktasına tekabül eder ve emisyonlar transfer edilen CO2 miktarı olarak ifade edilir.
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(3) İşletme, bir tesisten diğerine transfer edilen CO2 miktarını belirlemek için, ek-7’nin
birinci bölümünde tanımlanan kademe 4’ü uygular. Ancak, işletme, söz konusu kademenin uy-
gulanmasının teknik olarak elverişli olmadığını belgelemesi halinde bir düşük kademeyi uy-
gulayabilir. 

(4) İşletmeler hem transfer eden hem de transfer edilen tesislerde transfer edilen CO2

miktarını belirleyebilirler. Bu durumda, 46 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Veri Yönetimi ve Kontrolü

Veri akış faaliyetleri
MADDE 48 – (1) İşletme sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanmasına yönelik

veri akış faaliyetleri için yazılı prosedürleri oluşturur, belgelendirir, uygular ve sürekliliğini
sağlar. İşletme, veri akış faaliyetlerinin yer aldığı yıllık emisyon raporunun hatalı beyan içer-
memesini temin eder, izleme planı, yazılı prosedürler ve bu Tebliğ ile uyumlu olmasını sağlar.

(2) İzleme planındaki veri akış faaliyetleri için yazılı prosedürlerin tanımları en az aşa-
ğıdaki unsurları içerir:

a) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında listelenen bilgileri, 
b) Birincil veri kaynaklarının tespitini, 
c) Birincil veriden yıllık emisyonlara kadar veri akış faaliyetlerinin sırasını ve arala-

rındaki etkileşimleri gösteren bütün adımları,
ç) Emisyonları belirlemek için kullanılan formülleri ve veriyi içeren her bir belirli veri

akış faaliyeti ile bağlantılı işlem adımlarını,
d) Elektronik veri işlemleri ve depolama sistemleri, bu tip sistemler arasındaki etkile-

şimler ve manüel girişler dahil tüm veri girişlerini,
e) Veri akış faaliyetleri çıktılarının kayıt şeklini.
Kontrol sistemi
MADDE 49 – (1) İşletme yıllık emisyon raporunun, hatalı beyanları içermemesini ve

izleme planı ve bu Tebliğ ile uyumlu olmasını temin etmek için etkili bir kontrol sistemini oluş-
turur, uygular ve devamlılığını sağlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kontrol sistemi aşağıdakileri kapsar:
a) İşletmenin dâhili riskler ve kontrol riskleri hakkında değerlendirmesi, 
b) Tanımlanmış riskleri azaltacak kontrol faaliyetleri ile ilgili yazılı prosedürleri. 
(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki kontrol faaliyetleri ile ilgili yazılı prosedürler

asgari düzeyde aşağıdakileri içerir:
a) Ölçüm ekipmanlarının kalite güvencesi, 
b) Proses kontrol bilgisayar teknolojisini de içeren, veri akış faaliyetleri için kullanılan

bilgi teknolojileri sisteminin kalite güvencesi, 
c) Zorunlu yetkinliklerin yönetimi olduğu kadar veri akış faaliyetlerindeki ve kontrol

faaliyetlerindeki görevlerin ayrılması, 
ç) Verilerin iç tetkikleri ve veri doğrulaması, 
d) Düzeltmeler ve düzeltme önlemleri, 
e) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen faaliyetlerin kontrolü, 
f) Belge yönetimini de içeren kayıt ve belgelerin saklanması. 
(4) İşletme, Yönetmelik ile doğrulama ve akreditasyona ilişkin mevzuata uyumlu ola-

rak, iç tetkik sonuçlarını ve yıllık emisyon raporlarının doğrulanması esnasında doğrulayıcı
kuruluşun bulgularını dikkate alarak kontrol sisteminin etkinliğini izler. Kontrol sisteminin et-
kin olmadığı veya tanımlanmış riskler ile uyumlu olmadığı belirlendiğinde, işletme kontrol
sistemini geliştirir, izleme planını, veri akış faaliyetlerini, risk değerlendirmelerini ve kontrol
faaliyetlerine yönelik yazılı prosedürlerini günceller. 
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Kalite güvencesi
MADDE 50 – (1) 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında, işletme,

ölçüm ekipmanlarının düzenli aralıklarda kalibrasyonunu, ayarlanmasını ve tetkikini temin
eder, uygun olan durumlar için, bu Tebliğin gereksinimleri kapsamında uluslararası ölçüm stan-
dartları ve tanımlanmış risklere uygun olup olmadığını kontrol eder. Ölçüm sistemleri bileşen-
lerinin kalibre edilemediği durumlarda, işletme bunları izleme planında tanımlar ve alternatif
kontrol faaliyetleri sunar. Ekipman gerekli performansı karşılamadığı durumlarda, işletme ilgili
mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltici önlemleri alır. 

(2) Sürekli emisyon ölçüm sistemleri ile ilgili olarak, işletme, yetkin personel tarafından
yürütülen, yılda en az bir kez standart referans yöntemleri ile paralel ölçümleri de dahil ederek
TS EN 14181 standardı uyarınca otomatik ölçüm sistemleri için kalite güvence standardını uy-
gular. Bu tip kalite güvencesinin kalibrasyon ve performans kontrolleri için gerekli parametre
olarak emisyon sınır değerlerine gereksinim duyduğu durumda, sera gazlarının yıllık ortalama
saatlik konsantrasyonları bu tip emisyon sınır değerleri için ikame olarak kullanılır. İşletme,
kalibrasyonun yeniden yapılmasını da içeren, kalite güvence gereksinimleri ile bir uyumsuzluk
tespit ettiğinde, Bakanlığa bu durumu rapor eder ve ivedilikle düzeltici önlemleri alır. 

Bilgi teknolojilerinin kalite güvencesi
MADDE 51 – (1) 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında, işletme

49 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tanımlanan risk ile bağlantılı olarak
bilgi teknolojileri sisteminin güvenilir, doğru ve düzenli veriyi işleyecek şekilde tasarlanmasını,
belgelenmesini, test edilmesini, uyarlanmasını, kontrol edilmesini ve bakımının yapılmasını
temin eder. Bilgi teknolojileri sisteminin kontrolü; erişim kontrolü, yedekleme kontrolü, geri
yükleme, süreklilik planı ve güvenliği içerir. 

Görevlerin dağıtılması
MADDE 52 – (1) 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletme

görev çakışmalarını önlemek amacıyla her bir veri akış ve kontrol faaliyeti için sorumlu kişileri
atar. Kontrol faaliyetlerinin olmaması durumunda, bütün veri akış faaliyetlerinin tanımlanmış
dâhili riskler ile orantılı olmasını sağlamak için, bu bilgi veya verinin belirlenmesi ve kayde-
dilmesi aşamasında yer almayan en az bir kişi tarafından onaylanması gerekir. İşletme, sorum-
lulukların uygun şekilde atanması, eğitim ve performans incelemeleri gibi tüm sorumluluklar
için gerekli yetkinlikleri yönetir. 

Dâhili incelemeler ve verinin onaylanması
MADDE 53 – (1) İşletme, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fık-

rasının (d) bendi kapsamında yürütülen risk değerlendirmesi sonucunda tanımlanmış olan dâhili
risklere ve kontrol risklerine dayanarak, 48 inci maddede belirtilen veri akış faaliyetlerinden
kaynaklanan veriyi gözden geçirir ve doğrular. Verinin bu şekilde gözden geçirilmesi ve doğ-
rulanması bağlamında en az aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 

a) Verinin tam olmasına dair kontroller yapılır. 
b) İşletme tarafından geçmiş yıllarda elde edilen, izlenen ve raporlanan verilerin karşı-

laştırılması gerçekleştirilir.
c) Uygun olan durumlarda, farklı veri toplama sistemlerinden alınan veri ve değerlerin

aşağıdaki şekillerde karşılaştırılması gerekir:
1) Yakıt veya malzeme satın alma verisi ile stok değişiklikleri verisi ve ilgili kaynak

akışlarında tüketim verisi arasında karşılaştırma, 
2) Yakıt veya malzemeler için analiz, hesap veya tedarikçi ile belirlenen hesaplama fak-

törleri ile söz konusu yakıt veya malzemeler ile karşılaştırılabilir yakıt veya malzemelerin
ulusal veya uluslararası referans faktörleri arasında karşılaştırma, 

3) Ölçüm temelli yöntemlerle elde edilen emisyonlar ile 44 üncü madde kapsamında
gerçekleştirilen teyit hesaplarını karşılaştırma,

4) Toplanmış veri ile ham veriyi karşılaştırma. 
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(2) İşletme, gözden geçirme ve doğrulama işlerinin bir parçası olan veriyi reddetme
kriterlerinin başlangıçta bilinmesini temin eder. Bu amaçla veriyi reddetme kriterleri yazılı pro-
sedürlerde ortaya konur. 

Düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler
MADDE 54 – (1) 48 inci madde kapsamındaki veri akış faaliyetlerinin veya 49 uncu

madde kapsamındaki kontrol faaliyetlerinin herhangi bir parçasının etkili olmadığı durumlarda
veya bu veri akış faaliyetleri ve kontrol faaliyetleri için prosedürlerde ortaya konan sınırların
dışına çıkıldığı durumlarda, işletme uygun düzeltmeleri yapar ve emisyonların düşük tahminini
önlemek için reddedilmiş veriyi düzeltir.

(2) İşletme, birinci fıkrada yer alan hususları yerine getirmek için aşağıdaki işleri yü-
rütür:

a) 48 inci maddedeki veri akış faaliyetleri veya 49 uncu maddedeki kontrol faaliyetleri
kapsamında uygulanacak adımların çıktılarının geçerliliğinin değerlendirilmesi, 

b) İlgili aksaklığın veya hatanın nedeninin belirlenmesi,
c) Emisyon raporunda yer alan verilerin düzeltilmesi dâhil, uygun düzeltici önlemlerin

uygulanması.
(3) İşletme, birinci fıkrada belirtilen düzeltmeleri ve düzeltici faaliyetleri, 49 uncu mad-

dede belirtilen risk değerlendirmesi ile belirlenen dâhili riskler ve kontrol risklerine karşılık
olarak yürütür.

Hizmet alımı ile gerçekleştirilen faaliyetler
MADDE 55 – (1) İşletme, 48 inci madde kapsamındaki veri akış faaliyetlerinden veya

49 uncu madde kapsamındaki kontrol faaliyetlerinden bir veya daha fazlasını hizmet alımı ile
gerçekleştirdiğinde aşağıdaki işleri yürütür: 

a) Bu Tebliğ kapsamında hizmet alımı ile gerçekleştirilen veri akış faaliyetlerinin ve
kontrol faaliyetlerinin kalitesinin kontrol edilmesi,

b) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan yöntemler ve bu faaliyetlerin
çıktıları için uygun gerekliliklerin belirlenmesi,

c) (b) bendinde belirtilen çıktı ve yöntemlerin kalitesinin kontrol edilmesi,
ç) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen faaliyetlerin, 49 uncu madde kapsamındaki risk de-

ğerlendirmesinde belirlenen dâhili riskler ve kontrol risklerine karşılık olarak yürütülmesinin
sağlanması.

Veri boşlukları
MADDE 56 – (1) Bir tesisin emisyonlarının belirlenmesi ile ilgili verinin kayıp olduğu

durumlarda, işletme ilgili zaman dönemi ve kayıp parametre için ihtiyatlı ikame verisinin be-
lirlenmesi amacıyla uygun bir tahmin yöntemi kullanır. İşletme, yazılı bir prosedür ile tahmin
yöntemini ortaya koymak amacıyla yazılı prosedürü oluşturur ve Bakanlığa onay için 14 üncü
madde kapsamında izleme planı değişikliği için gönderir. 

Kayıtlar ve belgelendirme
MADDE 57 – (1) İşletme, ek-8’de listelenen bilgiler de dâhil olmak üzere ilgili bütün

veri ve bilgiyi en az 10 yıl saklar. Belgelendirilmiş ve arşivlenmiş izleme verisi, Yönetmelik
ile doğrulama ve akreditasyona ilişkin mevzuat kapsamında, yıllık emisyon raporlarının doğ-
rulanmasına imkan sağlayacak şekilde oluşturulur.

(2) İşletme, ilgili bütün belgelerin, kontrol faaliyetlerinin yanı sıra veri akış faaliyetlerini
yürütmek amacıyla, her zaman erişilebilir olmalarını temin etmelidir. İşletme, bu belgeleri,
Yönetmelik ile doğrulama ve akreditasyona ilişkin mevzuat kapsamında, emisyon raporlarını
doğrulayan doğrulayıcı kuruluşun ve Bakanlığın talep etmesi durumunda vermekle yükümlü-
dür. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Raporlama Koşulları

Raporlama için zamanlama ve zorunluluklar
MADDE 58 – (1) İşletme raporlama döneminin yıllık emisyonlarını kapsayan ve Yö-

netmelik, doğrulama ve akreditasyona ilişkin mevzuat ile uyumlu olarak doğrulanan emisyon
raporunu her yıl 30 Nisan tarihine kadar Bakanlığa sunar. 

(2) Yıllık emisyon raporları asgari düzeyde ek-9’da listelenen bilgileri içerir.
İzleme yöntemine ilişkin iyileştirmelerin raporlanması
MADDE 59 – (1) İşletme, uygulanan izleme yönteminin geliştirilebilme potansiyelini

düzenli olarak kontrol eder. Tesis, ikinci veya üçüncü fıkralar kapsamındaki bilgiyi içeren bir
iyileştirme raporunu, tesisin kategorisine göre aşağıda belirtilen tarihlerde onay için Bakanlığa
sunar:

a) Kategori A tesisi için, her dört senede bir 30 Haziran,
b) Kategori B tesisi için, her iki senede bir 30 Haziran, 
c) Kategori C tesisi için, her sene 30 Haziran. 
(2) İşletme, 24 üncü maddenin birinci fıkrası ve 39 uncu maddenin birinci fıkrasına uy-

gun kademeleri uygulayamadığı durumlarda, gerekli kademeleri uygulamanın teknik olarak
elverişli olmadığına dair bilgi ve belgeleri Bakanlığa onay için gönderir. Ancak, bu kademelere
ulaşmak için gerekli önlemler teknik olarak elverişli hale geldiğinde, işletme, 14 üncü madde
kapsamında, izleme planında yapılacak değişiklikleri Bakanlığa sunar. 

(3) İşletme, 20 nci madde kapsamında asgari yöntemi uyguladığı durumlarda, bir veya
daha fazla büyük veya küçük kaynak akışında en az kademe 1’i uygulamanın teknik olarak el-
verişsiz olmasına ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa gönderir. Ancak, en az kademe 1’e ulaş-
mak için gerekli önlemler teknik olarak elverişli hale geldiğinde, işletme, 14 üncü madde kap-
samında, izleme planında yapılacak değişiklikleri Bakanlığa sunar.

(4) Yönetmelik ile doğrulama ve akreditasyona ilişkin mevzuat kapsamında oluşturulan
doğrulama raporunda önemli uyumsuzluklar veya öneriler varsa, işletme, doğrulayıcı kuruluş
tarafından doğrulama raporunun yayımlandığı yılın 30 Haziranında Bakanlığa onaylanmak
üzere bir rapor sunar. Bu raporda, işletme, uyumsuzlukları nasıl ve ne zaman düzelttiğini veya
düzeltmeyi planladığını ve tavsiye edilen iyileştirmeleri nasıl ve ne zaman uygulayacağını açık-
lar. Uygun olan durumlarda, bu fıkra kapsamında sunulacak rapor, birinci fıkra kapsamında
sunulacak olan rapor ile birleştirilebilir. Tavsiye edilen iyileştirmeler sonucunda izleme yönte-
minde bir iyileşme olmazsa, işletme bu durum ile ilgili gerekçelerini Bakanlığa sunar. 

Verinin yuvarlanması
MADDE 60 – (1) Yıllık toplam emisyonlar ton CO2 veya ton CO2(eşd) cinsinde yuvar-

lanmış olarak raporlanır. 
(2) Emisyonları hesaplamak için kullanılan bütün değişkenler emisyonların hesaplan-

ması ve raporlanması amacı ile bütün önemli basamakları içerecek şekilde yuvarlanır.

ONUNCU BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmelik hükümleri uyarınca ilk raporlama dönemi olan

2016 yılından itibaren 2017 ve 2018 yıllarını da kapsayacak şekilde ilk üç yıl için işletmeler
uygulayabildikleri en yüksek kademeye göre hesaplamalarını yaparlar.

(2) 2018 yılı emisyonlarının izlenerek raporlanacağı 2019 yılı itibari ile ise bu Tebliğ
uyarınca belirlenen kademeler geçerli olur.

Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/26)

Yasal dayanak ve başvuru

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve

30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi

hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu baş-

vuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını

içermektedir.

(2) OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda, Amerika Bir-

leşik Devletleri (ABD) menşeli “beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın Türkiye’ye dampingli

fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anı-

lan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu ürün

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.

90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “beyazlatılmamış kraft-

layner kağıtlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel

getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 –  (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci

maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) ABD için normal değer hesaplamasında, bağımsız kaynaklardan temin

edilmiş 2013 yılı ortalama iç piyasa fiyat verileri kullanılmıştır.

(2) Şikâyet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belir-

lenmesinde, şikayet konusu ürünün normal değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme iliş-

kin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı

esas alınmıştır.

(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada

(fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup ABD menşeli şikayet konusu ürün için hesaplanan

damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 –  (1) ABD menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının mutlak olarak 2011-2013

dönemi arasında artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.
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(2) Yerli üretim dalının üretim, satış ve pazar payı gibi göstergelerinin 2013 yılında
artış göstermesine rağmen, dampingli ithalat nedeniyle baskı altında olan fiyatları neticesinde
şikayet konusu üründen kâr elde edemediği belirlenmiştir.

(3) Şikâyete konu ülke menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2011-2013 dö-
neminde kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının
ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delil-

leri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ABD menşeli
söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açıl-
masına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-
linen üretici/ihracatçılarına, ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına iliş-
kin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-
litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların
meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) gö-
rüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içe-
risinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili olarak sunulan
diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur.
Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon
ve faks numaraları belirtilir.

(7) Soruşturma süresince, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır.
İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler.
Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belir-
tilmesi gerekir.
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Süreler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili

taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci maddenin

beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dahilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır.

Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olum-

suz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 10 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili

mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 82 79

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms235@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/28)

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun

(Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Hak-
sız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli
üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “to-
puzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar
hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası” maddelerinde halen uygulan-
makta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam ede-
ceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması
istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi maddeler 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik po-

zisyonu (GTİP) altında yer alan topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç),
8301.40.19.00.11 ile 8301.40.19.00.19 GTİP’leri altında yer alan ‘‘diğer kapı kilitleri (elek-
tromekanik olanlar hariç)’’ ve 8301.60.00.00.00 altında yer alan “yalnız kapı kilitleri için si-
lindir bareller ile kilit kasası”dır.

(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı
değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 31/7/2003 tarihli ve 25185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/16 sayılı Tebliğ ile 8301.40.11.00.00,
8301.40.19.00.00, 8301.60.00.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı sırasıyla “topuzlu kapı kilidi
(elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı
kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası” ürünleri için ÇHC’ye yönelik sırasıyla; 1,60 ABD
Doları/Adet, 1,77 ABD Doları/Adet, 0,74 ABD Doları/Adet nispetlerinde ülke temelinde uy-
gulanan dampinge karşı önlem mevcuttur.

(2)  30/7/2009 tarihli ve 27304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ ile uygulamanın aynen devam etmesine
karar verilmiş ve anılan önlem 30/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

(3) 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2014/5) ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin
sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli
delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde
bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
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Gerekçe
MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu maddelere

uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın de-
vam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai göz-
den geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-

gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu eşya için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruştur-
ma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci madde-

lerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu
ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa eko-
nomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir. 

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yer-
leşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturmanın
açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-
litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini; destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin  üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.
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(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 17/ 212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65/ 212 87 11
E-posta: ngs158@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) 

(SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO:7)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) ben-

dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye karayolu veya demiryoluyla ihracına izin verilen

bu Tebliğ kapsamı eşyanın sevkinde hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu gü-

zergâh takip edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400 (İHS 4400)

FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN, ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN 

PROSEDÜRLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK İŞLER

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 39

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan  Finansal Bilgilere

İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Standardının

yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, ekte yer alan İHS 4400 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi, 

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 16/7/2014

KARAR NO  : 2014/58

KONU            : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mah. (Elbistan 

                          Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2014 tarih ve 4379 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. adına kayıtlı Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mahallesi sınırları

içerisinde yer alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında 2.265.918,97 m2 yüzölçümlü, 1/1000

ölçekli uygulama imar planında ise 2.140.369,87 m² yüzölçümlü Elbistan Şeker Fabrikası

alanına,

- “Kentsel Gelişme Alanı, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi ve Bölgesel Park Alanı”

fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçek-

li Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin,

- “Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi, Konut Dışı

Kentsel Çalışma Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Dini Tesis Alanı, İlköğretim Alanı,

Ortaöğretim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Resmi Kurum Alanı, Aktif Yeşil Alan (Park), Teknik

Altyapı Alanı, Dere (Kanal), Yol ve Otopark” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme

İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının,

- “Gelişme Konut Alanı (E:2.00, Hmax:10 Kat), Ticaret Alanı (E:1.50, Hmax:5 Kat),

Sanayi Alanı (E:1.00, Hmax: Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.), Küçük

Sanayi Sitesi (E:0.60, Hmax:2 Kat), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:0.50, Hmax:6.50 m.),

Dini Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Ortaöğretim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Resmi Kurum Alanı,

Aktif Yeşil Alan (Park), Teknik Altyapı Alanı, Dere (Kanal), Yol ve Otopark” fonksiyonu önerilme-

sine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon

Uygulama İmar Planının,

onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 16/7/2014
KARAR NO  : 2014/59
KONU            : İmar Planı. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 18/6/2014 tarih ve 4418 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve

programına alınan Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göre
Beldesi, Çayırlık Mahallesi, 7.432,02 m² yüzölçümlü, 80 ada, 3 no.lu parsele yönelik “Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı (Emsal: 0,50; Hmax: 2 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliğinin onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Göre Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 16/7/2014
KARAR NO  : 2014/60
KONU            : İmar Planı. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2/6/2014 tarih ve 4072 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 18/7/2013 tarih ve 2013/106 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve

programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2876 ada 12 no.lu parsele yönelik “Merkezi İş Alanı
(MİA) – (A-9, TAKS: 0.40, KAKS: 3.50), Park ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 24/2/2014 tarih ve 2014/07 sayılı
Kararı ile onaylanan, 11/3/2014 tarih ve 28938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine
ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığı’na gönderilme-
sine,

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 16/7/2014
KARAR NO  : 2014/61
KONU            : Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 
                       493 ada, 208 parsel no.lu gayrimenkulün özelleştirilmesi hk.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 29/5/2014 tarih ve 4023 sayılı yazısına isti-

naden; tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 493
ada, 208 no.lu parseldeki 8.230,44 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki
binalar ile birlikte bir bütün halinde, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi
hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini
teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu varlıkların, özelleştirme ihalesinde 7.780.000.- (Yedimilyonyediyüzsek-
senbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa GÖRÜŞ’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Mustafa GÖRÜŞ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
7.730.000.- (Yedimilyonyediyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aytekin TURCAN’a
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aytekin TURCAN’nın sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat kaydedilmesine, 7.578.000.- (Yedimilyonbeşyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle üçüncü
teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde
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satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat kaydedilmesine, 7.478.000.- (Yedimilyondörtyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle
dördüncü teklifi veren Metin IŞIL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metin IŞIL’ın
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylan-
masına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 16/7/2014
KARAR NO  : 2014/62
KONU            : Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi,
                          12669 ada, 5 no.lu parseldeki 4.900,00 m2 yüzölçümlü
                          ticaret alanı imarlı gayrimenkul
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/5/2014 tarihli ve 3984 sayılı yazısına istinaden

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, 12669
ada, 5 no.lu parseldeki 4.900,00 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki
binalar ile birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale
Komisyonunca;

1- “Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 16.540.000 (Onaltımilyon-
beşyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm
Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ka Tasarım İnşaat ve
Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
—— • ——

KURUL KARARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN
GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS

VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin
Esas ve Usullerin (3.1) bölümünde yer alan “şehir ve bölge plancı,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “matematikçi,” ibaresi eklenmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Temmuz 2014 

SALI 
Sayı : 29068 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/127 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Sabiha oğlu 1980 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA GAZEL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/127 esas, 2014/751 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6229 

————— 

Esas No: 2014/124 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Emine oğlu 1972 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMET HAC HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/05/2014 tarih ve 2014/124 esas, 2014/780 karar 

sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6228 
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İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/478 

KARAR NO : 2013/916 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ : Bülent ÇOKOĞULLU Kemal oğlu 11/04/1969 doğumlu Tınaztepe 

Mahallesi 639 Sokak No.10 Konak İZMİR 

SANIK : Sanık Zafer ŞENER Yılmaz ve Bediriye oğlu 24/07/1975 Kangal 

doğumlu Sivas/ Kangal/Çetinkaya/Dabanözü Mah. Köy. nüfusuna 

kayıtlı olup, ikamet adresi meçhul, 

SUÇ : Kilitlenmek suretiyle Muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık 

SUÇ YERİ : Merkez İZMİR 

SUÇ TARİHİ : 18/01/2013 Saat.10:00 

KARAR TARİHİ : 26/12/2013 

HÜKÜM : 

Sanık ile Müştekinin birbirlerini tanıdığı, sanığın bir müddet müştekinin evinde 10 gün 

kadar misafir olarak kaldığı, bu süre zarfında bazen müştekinin, bazen eşinin, bazen de kızlarının 

evde olmadığı, sanığın tek başına kaldığı, sanığın evden ayrılıp gittikten sonra müştekinin 

kendisinden şüphelendiği ve evinde yaptığı aramada kızının nişanında takılan 1700TL civarında 

kolye, küpe ve bileklikler ile takı setini, 850TL civarında bir bileziği çalmış olduğunu fark ettiği, 

kendisine telefon ile ulaşmaya çalıştığı, ancak telefonunun kapalı olduğu, kendisine ulaşamadığı, 

yapılan tüm aramalarına rağmen sanığa ulaşamaması nedeni ile sanıktan şikayetçi olduğu, 

Hakkında çıkartılan yakalama müzekkeresi ile alınan savunmasında "eşi ile birlikte 

müştekinin evinde kaldığını, eşinin müştekinin evinden takıları aldığını, ödemek istediğini beyan 

ettiği" ancak duruşmalara gelmediği ve ödeme konusunda da dosyaya bir belge sunmadığı ve 

ödeme konusunda da bir süre talep etmediğinin görüldüğü anlaşıldığından,  

Sanığın hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK.nun 142/1-b maddesi gereğince suçun 

işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değerine nazaran sanığın takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI 

İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığı lehine takdiri indirim nedeni sayılarak TCK nun 

62/1 md.si uyarınca tayin edilen cezası 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK. nun 272 ve 273 maddesi uyarınca bu karara karşı tarafların tebliğden itibaren 7 gün 

içinde mahkememize verilecek dilekçe ve tutanağa geçirilmek üzere katibe beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtaya temyiz yoluna başvurabilecekleri açıklanarak; 

Tarafların yokluğunda, CMK.nun 33. maddesine uygun olarak karar verildi. 

 6165 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/13636 

Suç  : Özel belgede sahtecilik – Dolandırıcılık 

Suç Tarihi : 04.08.2010 

Sanık : Gökhan GÖKNİL: Eralp - Ayper oğlu, 12.08.1962 İzmir doğumlu, İzmir 

Ödemiş Cumhuriyet nüfusunda kayıtlı. TC: 11315572410, Dereboy Caddesi 

No: 11 Eski Foça Foça / İZMİR adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Karşıyaka 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 

verilen 26.07.2011 gün ve 2010/464 Esas, 2011/282 Karar sayılı hükmün sanıklar tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Onama - Bozma isteyen 25.05.2013 gün ve 11/2011/350883 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 6593/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BUSKİ D13 SU DEPOSUNA YAPILACAK OLAN HES KAPSAMINDA (1.2 MW) 

UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, SANTRAL BİNASI VE 

İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden: 

1. Kurumumuz, taahhüdünde bulunan BUSKİ D13 su deposuna yapılacak olan HES’in; 

uygulama projelerini, santral binasını ve inşaat işlerini yaptırılacaktır. 

2. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, 06200 

Yenimahalle/ANKARA (Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 289) Kuruluşumuzun Satın Alma ve 

Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden yazılı dilekçe ile müracaat 

edilerek, 200,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığında temin edilebilir. 

3. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını, en geç 12 Ağustos 2014 Salı günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste Genel 

Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden 

dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu 

ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde 

yapılacaktır. Kuruluşumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 6604/1-1 

—— • —— 

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE BU ARAÇLARA AİT 

TÜRBO KOMPRESÖRLERİNİN TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

13 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/85107 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419 – 4149  0312 311 53 05 

 c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 13 Kalem Yedek Malzeme Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 27/08/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6536/1-1 

—— • —— 

TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR 

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Baskı Materyal Alım 

ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurullarınca iptal edilmiştir. 6608/1-1 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET ARRISCAN MARKA  

4K STANDART/230V MODEL FİLM TARAMA  

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Arriscan marka 4K 

Standart/230V model Film Tarama Cihazının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik 

şartnamede belirtilen 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, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, marka ve modeli, 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 06/08/2014 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, 

markasına ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

TALEP TAKİP NO: BENU3NEKJ 6612/1-1 
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TAŞINMAZ ÜZERİNE İNŞAAT YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR 

Çanakkale İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Ezine İlçesi, Akçakeçili Köyü hudutları içinde 

tapunun 3 pafta, 1374 nolu parselinde kayıtlı 125.835 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine asgari 5 

yıldızlı termal otel veya 1. Sınıf Tatil Köyü inşa edilerek işletilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 

35/a maddesi delaletiyle aynı kanunun 40 maddesi gereğince 49 yıl süreyle olarak kiraya 

verilecektir. 

2 - Kiralamaya ait ihale 05.08.2014 tarihinde saat 13:30 da Çanakkale Merkez Kayserili 

Ahmetpaşa Caddesi,  Hükümet Konağı Bahçesi’ndeki İl Özel İdaresi Merkez Binası 4. katındaki 

İl Encümen Toplantı Salonunda ve İl Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi 

Bölge Trafik Yanı  No: 215 de bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve 500.00 TL 

karşılığında ıslak mühürlü olarak satın alınabilir. 

4 - İhale konusu taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli 125.000,00 TL (Yüzyirmibeşbin 

Lira) dır. 

5 - Kiralamaya ait ihalenin geçici teminatı 183.750,00 TL. (Yüzseksenüçbinyediyüzelli 

Lira) dır. 

İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerin; 

a - Dilekçe 

b - Gerçek kişilerin kanuni ikametgah belgesini, şirketler için 2014 yılı oda sicil kayıt 

belgesini. 

c - İdareden alınmış ıslak mühürlü şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış 

örneklerini, 

ç - Tebligat için T.C. sınırları içinde güncel adres bilgilerine ait belgeyi, 

d - Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde noter onaylı ortak girişim 

beyannamelerini, 

e - Noter tasdikli imza sirkülerini, 

f - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına vekaleten teklifle bulunacak 

kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirkülerini, şirket adına iştirak edenlerin noter 

tasdikli temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi ile imza sirkülerini,  

g - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ihtiva 

eden 183.750,00 TL tutarındaki geçici teminatı, 

h - 500.TL (500 Türk Lirası ) şartname bedelini Çanakkale İl Özel İdaresinin Çanakkale 

Ziraat Bankası Kordon Şubesi nezdindeki TR44 0001 000 813 12157592-5002 nolu idare 

hesabına yatırdığına dair banka makbuzunu, 

ı - Şartname ekinde örnek olarak verilen ( kapalı zarf içinde ) teklif mektubunu, 

Bir dosya halinde ve dizi pusulasına ekli olarak 05.08.2014 günü saat 13.30’e kadar 

Çanakkale Merkez Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Hükümet Konağı Bahçesi’ ndeki İl Özel İdaresi 

Merkez Binası 4. katındaki İl Encümen görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare 

sorumlu değildir. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6655/1-1 
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80.000 TON KÖMÜR KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE 150.000 TON ARA KESME 

FORMASYONUNUN TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2014/ 84765       İhale Dosya No:YNK.GEL/2014/294 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği türü miktarı : YEAŞ – Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

Salihpaşalar Ocağı 4 no.lu panodan 80.000 ton Kömür 

Kazı, Yükleme ve Eskihisar ocağı Stok sahası veya kriblaj 

servislerine taşınması ile 150.000 ton ara kesme 

formasyonunun temizlenmesi hizmet alımı işidir.  

b) Yapılacağı yer : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Salihpaşalar 

ocağı ve bu ocak ile Eskihisar ocağı stok sahası ve kriblaj 

Tesisleri Yatağan/Muğla 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) Takvim 

günüdür. Sözleşme imzalanmasını müteakip 7 (yedi) 

takvim günü içerisinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Toplantı 

Salonu Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve saati : 04.08.2014 – 14.00 

4 - İhale dokümanları : 

- YEAŞ – Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 

Yatağan – Milas Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale 

dokümanı 100,00 (Yüz)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların 

şartname satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.  

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi 

zorunludur.  

8 - Kamu ve özel sektörde geçekleştirilen her türlü Dekapaj, kömür kazı, yükleme ve 

nakliye işleri ile taş, kum, çakıl kazı ve yükleme işleri veya dolgu işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

9 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Güney Ege Linyitleri 

İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 6519/1-1 
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1 ADET TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 1 (Bir) adet 

tıbbi cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f)bendi ile geçici 4’üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden 

tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/86329 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, 

TÜRKİYE 

b) Telefon ve fax numarası : Tel : 0 (342) 360 11 85 

  Fax : 0 (342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr  

ç) İhale Dokümanının  

    görülebileceği internet adresi : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği türü ve miktarı : MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 

SİSTEMİ 1 Adet  

b) Teslim yeri : CIP/CIF teslim şekli ile Gaziantep Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Akreditifin 

açıldığının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günü 

3 - Yeterlilik Değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ 

GAZİANTEP 

b) Tarih ve saati : 08/08/2014 Saat: 10.00 

4 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 

7.1’den görülebilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 

7.4’den görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 

7.5’den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Fiyat dışı unsurları da gözönüne alınarak 

yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari 

Şartnamesi madde 40’ta görülebilir. 
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6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 150,00.-TL 

karşılığı doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 

Uydu şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.  

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

 10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 

45 takvim günüdür.  

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

12 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi ( f ) bendi ile geçici 

4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6676/1-1 

—— • —— 
TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız kireç ocaklarının 2014-2015 Kampanyası tahmil tahliye işlerinin yapılması. 

İhale kayıt numarası : 2014/86470 

1 - İdarenin  

a) Adı ve 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 : Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaşık 

230 ton kireçtaşı ve 18 ton kok kömürünün tahmil 

tahliyesi. Söz konusu iş , her vardiyada en az 9 kişi 

olmak üzere toplam 27 kişi ile yapılacaktır.  

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 100 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 07/08/2014 Perşembe günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 07/08/2014 Perşembe 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. 

 6627/1-1 
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32.600 ADET B70 BETON TRAVERS TEMİNİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/83469 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü  

  Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz mıntıkası EVYAP ve TÜPRAŞ 

firmalarının iltisak hatlarının İzmit’e bağlantı yolunun yapılması işinde kullanılmak üzere 32.600 

adet B70 beton travers alımı yapılması işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 15.08.2014 T. Saat: 15:00’de yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 15.08.2014 Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00,-TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6317/1-1 

————— 

10 ADET MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2014/83229 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu  

  Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 1.Bölge Müdürlüğü 5 adet sağ ve 5 adet sol 

olmak üzere toplam 10 adet 60 EI Raya uygun 34.200 mm R300 1:9 ED, mangan göbekli beton 

traversli basit makasın temini işi 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 15.08.2014 T. Saat: 14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 15.08.2014 T. Saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00,-TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6318/1-1 
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BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/82497 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü  

  Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize mıntıkası Edirne İstasyon yollarında ve 

hattaki eksik balastın takviyesi için kullanılmak üzere 30.000 m3 balast ve 3.000 m3 2 numara 

mıcır alınması işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 12.08.2014 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 12.08.2014 T. saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00,-TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6319/1-1 

————— 

RÖLE EVLERİNE BETON KÖŞK MONTAJI, EKİPMAN TRANSFERİ VE SİSTEMİNİN 

ÇALIŞTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2014/82604 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü  

  Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize bağlı Karagözler ve Çukurhisar röle 

evlerine beton köşk montajı, ekipman transferi ve sisteminin çalıştırılması işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 12.08.2014 T. Saat: 14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 12.08.2014 T. saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00,-TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6320/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden: 

SÖZLEŞME NO: KAY-G2 

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İÇİN ÇÖP KOMPAKTÖRÜ, 

VİDANJÖR, PİCK-UP VE DAMPERLİ KAMYON ALIMI 

 Kredi No: 7885-TU 

 İhale No : KAY-G2 

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye 

Hizmetleri Projesi-II’nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, 

kredinin bir kısmını Kayseri Büyükşehir Belediyesi (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) “Katı 

Atık Yönetim Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün 

“Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi için Çöp Kompaktörü, Vidanjör, Pick-up 

ve Damperli Kamyon Alımı (Sözleşme No. KAY-G2)” sözleşmesi/sözleşmeleri uyarınca uygun 

görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve 

kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 

2. Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygun teklif sahiplerini, aşağıda 

bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf 

tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

Söz konusu mallar; 

LOT NO LOT TANIMI MİKTAR 

1 Çöp Kompaktörü (İşletme Ağırlığı >28 ton) 1 Adet 

2 Vidanjör (Tank Kapasitesi 12000 lt) 1 Adet 

3 Pick-Up (Çift Kabinli, 4x4) 1 Adet 

4 Damperli Kamyon (Yük Kapasitesi 20 ton) 1 Adet 

olarak belirlenmiştir. 

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama 

Tesisi İşletilmesi için Çöp Kompaktörü, Vidanjör, Pick-up ve Damperli Kamyon Alımı” için, 

teklif vermeleri gerekmektedir. 

Teklifler ihale dokümanında her bir Lot için tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde 

olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. Bir teklif sahibi bir veya birden çok Lot için teklif 

sunabilir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, bir veya birden çok Lot için en düşük 

fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi/teklif sahipleri ile sözleşme 

imzalanacaktır. 

Sözleşme Paketi/Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir: 

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içinde (2009 yılından teklif verme 

tarihine kadar) bu sözleşme kapsamında teklif vereceği lot(lar)taki ekipmanların ve yedek 

parçalarının imalatı ve/veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları 

veya önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan 

iş deneyim belgeleri ve faturalar veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya 

kapasite raporu ile tevsik edecektir. Teklif sahibi, son 5 yıl içinde (2009 yılından teklif verme 

tarihine kadar) bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif tutarında, sözleşme 

kapsamındaki iş makinesi ve yedek parça imalat veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Teklif 

Sahibi son beş (5) yıldır (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve 

kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. 
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ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2004 yılından teklif verme 

tarihine kadar) 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. 

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2011-2012-2013), teklif vereceği 

lot(lar)un toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir 

Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. 

Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli TC. Merkez 

Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.) 

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Dr. Seyit Ahmet OKUR , Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski 

Onay Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan/KAYSERİ, Telefon: 0 352 207 15 90, Faks: 0 

352 222 46 96, (e-posta 1: saokur@kayseri.bel.tr e-posta 2: cevre@kayseri.bel.tr)’dan gerekli 

olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 

(yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Ziraat Bankası Kiçikapı Şubesindeki TR92 0001 0010 9832 

4314 13 5003 numaralı TL. hesabına, “KM-G2” referans numarası yazılarak banka transferi 

yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın 

alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz 

konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile 

ödemeli olarak gönderilebilir. 

7. Teklifler en geç 29/08/2014, Cuma günü saat 14:00’e kadar en az aşağıdaki tutarlarda 

geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. 

 

LOT NO LOT TANIMI Geçici Teminat Tutarı* 

1 Çöp Kompaktörü (İşletme Ağırlığı >28 ton) 30.000 TL 

2 Vidanjör (Tank Kapasitesi 12000 lt) 5.000 TL 

3 Pick-Up (Çift Kabinli, 4x4) 3.000 TL 

4 Damperli Kamyon (Yük Kapasitesi 20 ton) 5.000 TL 

 

* Birden fazla Lot için teklif sunan teklif sahipleri, ilgili Lotlar için yukarıda istenen tutarı 

karşılayacak şekilde ayrı ayrı geçici teminat mektubu sunacaklardır. 

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine 

iade edilecektir. 

8. Teklifler 29/08/2014, Cuma günü; 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ahievran 

Caddesi No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan/KAYSERİ - TÜRKİYE 

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat (yerel 

saat) 14:15’te açılacaktır. 

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na tabi değildir. 6279/1-1 
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi asfalt kaplama yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 

İdarenin;  

a) Adı : GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI 

b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar 

/GAZİANTEP 

c) Telefon numarası : 0 342 3371101 

  

d) Faks numarası : 0 342 3371371 

e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org - ramiz@gaosb.org 

f) İlgili personelinin  

   adı, soyadı/unvanı : Mehmet Ramiz AK – İnşaat Yüksek Mühendisi 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler  

a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi 3.Bölgesi Asfalt yapım işi  

  A: Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım 

kaplamaların kazılması ve nakli (her şey dahil) 

  B: Plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş 

ocak taşı ile) (her şey dahil) 

  C: Asfalt Betonu Binder tabakası yapılması(Kırılmış 

ve Elenmiş Ocak Taşından) (her şey dahil) 

b) Yatırım proje no’su/kodu  

c) İşin Süresi  : 1 yıl (360 gün) dır. 

d) Yapılacağı yer : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar –

Şehitkâmil /Gaziantep  

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler: 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati  

3.1.  

a) İhale usulü : Açık ihale. 

b) İhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/ 

GAZİANTEP 

c) İhale tarihi : 19/08/2014 

d) İhale saati : 14:00 

e) İhale komisyonu toplantı yeri :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
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3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 

yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır.  

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü- Muhasebe Bölümü 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü-Muhasebe Bölümü 

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 5.000,00-TL (beşbintürklirası) 

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında 

başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, 

yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

a) İdari Şartname. 

b) Teklif Cetveli. 

c) Birim Fiyat Tarifleri 

g) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.  

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 

zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 

dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 

Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 

verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 

posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına 

yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik 

posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. 
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6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 

yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten 

önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ 

tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. 

Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için 

tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta 

yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca 

belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 

kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 

göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 

elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının 

posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla 

satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir. 

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş deneyim belgesi 

İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, son 5 yıl içerisinde kamu veya özel sektöre yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt 

ettiği ve sözleşme bedelinin en az %70 lik kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirdiğini gösteren teklif edilen bedelin en az %70 i oranında ihale konusu asfalt kaplama 

yapım işi veya benzer bir iş ile ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge vermeye 

yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak 

zorundadır; 

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname 

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Teklif edilen bedelin en az %25’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 

bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 
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2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 

örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 

taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelini %6 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

13.00‘ e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 

kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye ‘de Dışişleri 

Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 5000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 6538/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Güney (kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemesinin 1997/190 Esas ve 1998/11 Karar sayılı 

dosyasının kaybolması nedeniyle olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 

Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 

Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan 

olunur. 6645/1-1 

————— 

Bodrum İcra Müdürlüğünün 1985/46 Talimat sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6646/1-1 

—— • —— 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim 

üyesi ilanında İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı için ilan edilen 3. Derece 1 adet Yardımcı 

Doçent kadrosu için açıklamalar kısmına “Osmanlı Devri Dar’ul Hadisleri ve Hadis Eğitimi 

konularında çalışmalar yapmış olmak.” İbaresi yazılması gerekirken sehven, yazılmamıştır, 

düzeltilerek ilgililere duyurulur. 

 

ÜNVANI ==>> DOÇ. YRD. DOÇ. 
AÇIKLAMALAR 

BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET 

İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 
Hadis 3-1 

Osmanlı Devri Dar’ul Hadisler 

ve Hadis Eğitimi konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 6620/1-1 

—— • —— 

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Rektörlük : 0-326-221 33 17-18 
 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DRC. ADET NİTELİKLERİ 

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP 

FAKÜLTESİ  

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

ANATOMİ PROFESÖR 1 1 

Tıp doktoru ve ilgili 

alanda uzmanlık 

yapmış olmak 

 6545/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik 

Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme 

Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), 

özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme 

Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), 

özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları 

gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve 

belgelendirilmesi şarttır. 

İlgililere duyurulur. 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 

UN. 
AD. DER. AÇIKLAMA 

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1  

Eğitim Bilimleri 
Eğitim yönetimi ve Denetimi Planlaması ve 

Ekonomisi 
Doçent 2 1 

 

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1  

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Doçent 3 1  

Özel Eğitim  Profesör 1 1  

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 

UN. 
AD. DER. AÇIKLAMA 

Batı Dilleri ve Ed. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doçent 1 1  

Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent 1 1  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 

UN. 
AD. DER. AÇIKLAMA 

İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1  

İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1  

Siy. Bil. ve Kamu 

Yön 
Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 

 

Uluslararası Finans. Uluslararası Finansman Doçent 1 1  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 

UN. 
AD. DER. AÇIKLAMA 

Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 1  

Jeoloji 

Mühendisliği 
Genel Jeoloji Doçent 1 1 

 

Makine 

Mühendisliği 
Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 
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MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 

UN. 
AD. DER. AÇIKLAMA 

Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1  

TIP FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 

UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 2 1 
 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 2 
 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 
 

Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1  

Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Profesör 1 1  

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1  

DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 

UN. 
AD. DER. AÇIKLAMA 

Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği Doçent 1 1  

 6634/1-1 
—— • —— 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 
dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 
kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 
yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur. 

 
TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Doçent Adet 

Dahili Tıp Bil. Kardiyoloji Profesör 1 1 

 Nükleer Tıp Doçent 2 1 

 Deri ve Zührevi Hast. Doçent 2 1 

Temel Tıp Bil. Tıbbi Biyoloji Doçent 3 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Doçent Adet 

İnşaat Müh. Hidrolik Profesör 1 1 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Doçent Adet 

Türk Dili ve Ed. Halk Bilimi Profesör 1 1 

Matematik Analiz ve Fonk. Teo. Doçent 2 1 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Doçent Adet 

Halkla İlişk. Tan. Halkla İlişkiler Doçent 3 1 

KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Doçent Adet 

Bilgisayar Tek. Bilgisayar Programcılığı Profesör 1 1 

 6621/1-1 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki 

ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Psikoloji Prof. Dr. 2 
Tıp Fakültesi Mezunu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

ihtisasını tamamlamış olmak 

Psikoloji Prof. Dr. 2 Psikoloji ve PDR alanında doçentliğini almış olmak 

Psikoloji Doç. Dr. 2 Psikoloji ve PDR alanında Doktoralı olmak 

Çocuk Gelişimi Prof. Dr. 1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak 

Çocuk Gelişimi Doç. Dr. 2 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak 

Hemşirelik Prof. Dr. 1 
Doktorasını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış 

olmak 

Hemşirelik Doç. Dr. 1 
Doktorasını Halk sağlığı hemşireliği alanında almış 

olmak 

Ergoterapi Doç. Dr. 1 
Fizyoterapi alanında lisans mezunu olup, deneyim 

sahibi olmak 

Sağlık 

Kurumları 

İşletmeciliği 

Doç. Dr. 1 Sağlık Yönetimi alanında uzmanlaşmış olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Prof. Dr. 1 

Biyomühendislik (biyomekanik, biyomedikal işaret 

işleme, uygulamalı matematik, enzimler, biyorisk) 

İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine ve deneyimine 

sahip, yurt dışı ve endüstri tecrübesi olması 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri 

Eğitimi bilim alanında almış olmak, medikal görüntü 

inceleme ve EEG sinyal izleme alanında yayınları 

olmak, İngilizce dilinde ders verme yetkinliği ve 

deneyimine sahip olmak 

Tasavvuf 

Araştırmaları 

Enstitüsü 

Doç. Dr. 1 
Doktora ve Doçentliğini Tefsir anabilim dalında almış 

olmak 

 

Adayların başvurdukları bölüm ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi 

Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden 

itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Başvuru Adresi: 

Üsküdar Üniversitesi 

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 2222 

 6679/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Abdulkadir Güneş Vakfı 

VAKFEDENLER: Metin GÜNEŞ, Hülya GÜNEŞ, Mehmet Ali EZER, Sevim EZER, 

Ayfer ÖZALP 

VAKFIN İKAMETGAHI: BATMAN 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/05/2014 tarih ve E. 2014/191, K. 2014/353 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, doğayı koruma, dini hizmetler ve 

turizmin gelişmesi ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak yüksek ve etkin 

düzeyde, bu hizmetlerin yerine getirilmesine, bu itibarla ve en büyük zenginlik kaynağının 

eğitimli sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla güvenli, gelişen güçlü bir 

Türkiye idealine hizmet etmek, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve çalışma 

yöntemlerini benimsemiş, inançlı, insana ve doğaya saygılı nesillerin yetişmesine, eğitim ve 

öğretim yolu ile yardımcı olmak, böylece Türk insanına, Türk Devletine ve bütün insanlığa 

faydalı çalışmalar yapıp, maddi ve manevi katkılar sağlayarak, mevcut özel eğitim kurumlarına 

destek vermek, çeşitli branşlarda ve çeşitli düzeylerde anaokulu, ilköğretim, lise birimleri kurmak 

ve işletmek, özel bir üniversite açmak, yurtlar camiler ve mescitler, konferans salonları, 

kütüphaneler, laboratuarlar ve araştırma merkezleri, sosyal tesisler içeren lokaller, misafirhaneler 

spor tesisleri ve bunlara benzer kültür merkezleri inşa ve tesis etmek, eğitim, kültür ve sanatla 

ilgili yayınlar çıkartmak, çeşitli kurslar açmak, sanat, kültür, sağlık ve turizm ile ilgili her tür 

faaliyetlerde bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000-TL nakit  

YÖNETİM KURULU : Metin GÜNEŞ, Hülya GÜNEŞ, Mehmet Ali EZER, Sevim 

EZER, Ayfer ÖZALP 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçlarının 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6611/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Kilimli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

VAKFEDENLER: Murat KÜTÜK, Ali ASLANKILIÇ, Şaban Gazi KOÇ, Ayhan 

YILMAZ, Gökhan Emre ÇAÇAMER, İrfan MUTLU, Nedim ÖZKAL, Sezayi SEZGİN, Ahmet 

TERLEMİŞ, Yunus ÇELEBİ, Hayati ALTUN, İbrahim DEMİR 

VAKFIN İKAMETGAHI: ZONGULDAK 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/06/2014 tarih ve E. 2014/288, K. 2014/420 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 

amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 

düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000,-TL nakit 

YÖNETİM KURULU : 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesi sonucu 

artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6609/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI 

İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 60 (altmış) kaymakam 

adayı ataması yapılacaktır.  

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 

dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.  

2 - 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2. ve 657 sayılı DMK’nın 48/A 

maddesinde yer alan şartlara haiz olmak. 

3 - 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1979 ve daha sonraki 

tarihlerde doğanlar).  

4 - Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya 

erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  

5 - 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 80 

ve üzeri olmak. 

6 - Kaymakam adaylığı mülakatında daha önce üç defa başarısız olmamış olmak. 

BAŞVURU USULÜ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARİHLERİ 

Adaylar başvurularını iki aşamada tamamlayacaklardır.  

Birinci Aşama Başvurular: Adaylar başvurularını e-Devlet şifre numarası ile 04-15 

Ağustos 2014 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden “Kaymakam Adaylığı 

Müracaat Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurunun 

tamamlanması için, “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklaması mutlaka görülmelidir. 

Elektronik ortamda müracaat formuna yüklenilecek fotoğraf, fiziksel olarak adayın tanınmasını 

sağlayacak nitelikte (250x360 piksel boyutunda) vesikalık fotoğraf olacaktır. Birinci aşama 

başvurular için tanınan son gün saat 18:00’de sistem müracaatlara kapatılacaktır. Birinci aşama 

başvuruları Bakanlıkça kabul edilenlerden KPSSP37 puanı en yüksek 1200 kişi ve 1200. kişiyle 

aynı puanı paylaşan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Bu adayların isim listesi 

Bakanlıkça 18 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan 

edilecektir. 

İkinci Aşama Başvurular: Listede ismi bulunan adaylar sınav ücreti olarak 20-27 Ağustos 

2014 tarihleri arasında Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk 

Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla, T.C. Ziraat Bankasının 

ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak ÖSYM adına 

90,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” 

alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek 

hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından 

dikkatle kontrol edilmelidir. 

Sınav ücretini yatıran adaylar, aynı tarihler içerisinde ÖSYM’nin htpp://ais.osym.gov.tr 

internet adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile Aday Başvuru Formuna 

başvuru bilgilerinin girişini yapacaklardır. Adayların, başvurularının tamamlanması için, 

“Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka görmeleri ve aday başvuru kayıt 

bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden 

özenle saklamaları gerekmektedir. 

Sınav ücretini yatırdığı halde ÖSYM’nin internet adresinden Aday İşlemleri Sistemine 

giriş yapmayan adayların sınav başvuruları tamamlanmamış olacağından bu adaylara Sınava Giriş 

Belgesi düzenlenmeyecek ve yazılı sınava alınmayacaklardır. 
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Başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşıdığı halde ikinci aşama 

başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava 

alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, 

ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, birden fazla sınav ücreti yatıran adayların 

ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. 

YAZILI SINAV, MÜLAKAT VE ATAMA 

Yazılı sınav 20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:30’da Ankara’da yapılacak ve 2 saat 

sürecektir. Adaylar Sınava Giriş Belgesini sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin 

http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek 

edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon bilgileri, sınav tarih ve 

saatini gösteren bilgiler ile fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında, Sınava 

Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası 

(T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) 

bulunan nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulunduracaklardır. (Sadece zorunlu askerlik 

görevini ifa eden er/erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya 

pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.) Bunların dışındaki diğer tüm belgeler 

sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Yanında bu özelliklere sahip kimlik belgeleri 

olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi 

Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir 

salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz 

sayılacaktır. Sağlık durumunda sonradan oluşan bir nedenle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, 

koltuk değneği vb. kullananlar sınava alınmayacağından durumlarını sağlık raporu ile 

belgelendirerek dilekçe ile 17.09.2014 günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-Sınav Hizmetleri Daire 

Başkanlığına ulaştırmalıdırlar. 

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday 

için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan 

“Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” ile “Sınava Giriş Koşulları” bölümünde yer 

alan mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak 

güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. 

Yazılı Sınav Soruları: Sınavda adaylara, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, 

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, 

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları ile ilgili 

çoktan seçmeli sorulardan oluşacak test uygulanacaktır. 

Yazılı sınav değerlendirmesi: 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda 

70 puanın altında olmamak kaydıyla puanı en yüksek 240 aday ve 240. adayla aynı puanı alanlar 

yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. ÖSYM 30 gün içinde yazılı sınav sonuçlarını internet 

sitesinden duyuracak, ayrıca adayların adreslerine sonuç belgesi göndermeyecektir. Adaylar sınav 

sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenebileceklerdir. Sınavı 

kazanan adaylara Bakanlıkça yazılı tebligat yapılacak ve gerekli belgeler bu aşamada alınacaktır. 

Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi 

tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi Bakanlık kapılarındaki ilan 

panosundan ve www.icisleri.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan 

adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.  
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Sınavı kazananların atama işlemleri; yetiştirme planına ve staj programı dönemlerine 

uygun olarak Bakanlıkça belirlenecek tarihte yapılacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR  

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından 

açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar 

Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı 

Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav 

tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır. Bu adayların inceleme masrafları 

karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN 

NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontu 

dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 

Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde 

adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, 

imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına 

giriş tarihi esas alınacaktır. 

Adayların, www.icisleri.gov.tr internet adresinden ve htpp://ais.osym.gov.tr internet 

adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve 

yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe 

uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde 

ettiği tüm haklarını kaybedecek, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak 

talebinde bulunamayacaklardır. 

SINAV BÜR. TLF. NO: (0312)422 41 70-71-72 6607/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Veysel ÇAĞLAYAN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 04.12.2013 gün ve 2013/384-487 sayılı 

kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.06.2014 tarihinde 

başlanmış olup, ceza 09.12.2014 tarihinde son bulacaktır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Hüseyin TAŞGIN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 29.01.2014 gün ve 2014/409-512 sayılı kararı ile "6 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezamın uygulanmasına 26.05.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 

26.11.2014 tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yafes 

GÜLSAR'a Oda Disiplin Kurulu'nun 26.03.2014 gün ve 2014/441-544 sayılı kararı ile "6 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.06.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 

11.12.2014 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hasan 

Rıza ÖZDEMİR'e Oda Disiplin Kurulu'nun 19.02.2014 gün ve 2014/417-520 sayılı kararı ile 

"Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.06.2014 tarihinde başlanmıştır. 6606/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 22 Temmuz 2014 – Sayı : 29068 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/5213 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sinop Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Sinop/Merkez 

Adresi 
Gelincik Mah. 100 No’lu Sk. No: 8 

Sinop 
Tel-Faks 0368 271 44 64 - 0368 271 44 73 

Posta Kodu 57000 E-Mail sinopsgim@sgk.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Tarikçiler Petrol Nakliye Lokanta Zirai 

Alet ve Ürünleri Pazarlama Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Esentepe Mevki Polisevi Karşısı 

Tarikçiler Petrol Yozgat 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yozgat V.D.: 8240092055  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
007174  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6647/1-1 
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 6644/1-1 
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6614/1-1 
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6615/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6657/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6658/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6659/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6660/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6660/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6661/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 

 6662/1-1 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.07.158 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.06.2014-106 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.06.2014-3868 ADANA 

Hatay ili, Samandağ ilçesi, Vakıflı mahallesi, 907 parselde Hatay Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen iki adet kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür Ve Turizm 

Müdürlüğünün 26.03.2014 gün ve 1301 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, Samandağ ilçesi, Vakıflı mahallesi, 907 parselde Hatay Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen iki adet kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı özellikleri taşıdıkları anlaşıldığından tesciline(OLUMLU), tespit ekibince 

hazırlanan kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 08.07.2014-86 TOPLANTI YERİ: ANKARA 

KARAR TARİHİ VE NO : 08.07.2014-970 

Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Merkez, 20 Pafta 1008 Parselin 2863 sayılı yasa 

kapsamındaki durumunun bildirilmesine ilişkin, Kırıkkale Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 293 sayılı yazısı ve eki gereği, anılan parsel ve çevresinde 

yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi 

için; 2863 sayılı  yasanın  7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırkbeş) gün içinde Kurum 

görüşlerinin iletilmesi…” yazısı  gereğince iletilen Kurum görüşleri okundu, dosyası incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, 

Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Merkez, 20 pafta, 1008 parselin bir bölümün de dahil olduğu 

ve Ballı Mahallesi sınırları içerisinde karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, 

sınırları belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin ve 

karar eki 1/25.000 ölçekli haritasının onaylanmasına, haritada gösterilen alan içerisinde kalan 

Ballı Baba Türbesi dahilinde bulunan sütün altlığı ve mezar steli gibi Kültür Varlıklarının ilgili 

Müze Müdürlüğünce zimmet işlemlerinin yapılarak, sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, 

bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

kararının 3. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.09/34 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 08.07.2014-86 TOPLANTI YERİ: ANKARA 

KARAR TARİHİ VE NO : 08.07.2014-967 

Çorum İli, Sungurlu İlçesinde yapılması planlanan Sungurlu Delice Barajı, Sulaması, 

Malzeme Ocakları Kırma Eleme Tesisi ve beton santrali projesi göllenme alanı sınırları içerisinde 

tespit edilen höyüğün 2863 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği ve 1/25000 

ölçekli öneri sit sınırlarını gösterir paftanın iletildiği 21.02.2014 gün, 657 sayılı uzman raporu, 

öneri sit sınırlarının işaretlendiği 1/2000 ölçekli kadastral paftanın iletildiği Çorum Kadastro 

Müdürlüğünün 24.04.2014 gün, 30602/352 sayılı yazısı, tescile esas kurum görüşlerinin iletildiği 

yazılar okundu, dosyası ve fotoğrafları incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Kırankışla ve Büyükincesu Köyleri sınırları içerisinde tespit 

edilen höyüğün 2863 Sayılı Kanun kapsamında Durlahuyu Tepesi I. Derece Arkeolojik Siti olarak 

tescil edilmesine, sit sınırlarının işaretlendiği 1/2000 ölçekli kadastral harita ve 1/25000 ölçekli 

koordinatlı paftanın onaylanmasına, sit sınırı içerisinde kaldığı anlaşılan Büyükincesu Köyü 218, 

219, 220, 221 ve Kırankışla Köyü, 234 parsel numaralı (22a kadastro çalışması sonucu 164 ada 

23 parsel)    taşınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine “I. Derece Arkeolojik Sit” şerhinin 

konulmasına, kültür varlığının korunmasına ilişkin önlemlerin ilgili kurumlarca alınmasına, sit 

sınırları içerisinde Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 658 sayılı İlke 

Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak geçerli olduğuna, Kültür 

Varlıklarını koruma Yüksek Kurulu’nun 10.04.2012 gün, 36 sayılı ilke kararının “söz konusu 

alanda taşınmaz kültür varlıklarının ve arkeolojik sit alanlarının bulunması halinde ilgili 

kuruluşlar tarafından planlanan alanın dışında baraj alanı olarak başka yerlerin planlamasının 

yapılmasına” hükmü uyarınca proje sınırlarının I. derece arkeolojik sit sınırları dışında kalacak 

şekilde revize edilmesine, söz konusu alanda kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış

Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/27)

— Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)
— Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)
— İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde

Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/58 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/59 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/61 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/62 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/91, K: 2014/59 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/101, K: 2014/63 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2013/88, K: 2014/101 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


