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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6867
25 Ekim 2011 tarihinde imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6543 sayılı Kanunla onaylanması

uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6898870 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                      E. ALA                                          M. ŞİMŞEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

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

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

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

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Ekim 2014
PAZAR

Sayı : 29157
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6875

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Bağıştaş Trafo

Merkezi Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya isabet eden taşınmazların adı

geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığının 11/9/2014 tarihli ve 1488 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                      E. ALA                                          M. ŞİMŞEK

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/40
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18 inci maddeleri
gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyesi Avukat Rasim AYTİN yeniden
seçilmiştir.
                                                                 25/10/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/41
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18 inci maddeleri
gereğince Ankara Barosu Avukatı Muharrem ÖZKAYA seçilmiştir.
                                                                 25/10/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/42
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18 inci maddeleri
gereğince İstanbul Barosu Avukatı Hayriye ŞİRİN ÜNSEL seçilmiştir.
                                                                 25/10/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/43
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18 inci maddeleri
gereğince İstanbul Barosu Avukatı Aysel DEMİREL seçilmiştir.
                                                                 25/10/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çankaya Üniversitesinden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağı-
daki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından
mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde; lisans not ortalamaları, ön lisans programında alı-
narak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üze-
rinden hesaplanır.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ders ve yarıyıl intibakı
MADDE 13 – (1) Üniversite içinden veya dışından yatay geçiş yapmasına karar verilen

öğrencinin, evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin, geçiş yaptığı programdaki hangi
derslere eşdeğer sayıldığını gösteren intibak işlemi, bölümünün önerisi üzerine, ilgili yönetim
kurulunca karara bağlanır ve yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciye kesin kayıttan önce tebliğ
edilir. İntibak görmüş bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait muaf sa-
yılmadığı dersleri, öncelikle tamamlamak zorundadır.

(2) Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile ya da herhangi bir
üniversitede okurken/ayrılmışken yeniden ÖSYS ile Üniversiteye kabul edilen öğrencinin; gel-
diği bölüm ve/veya programdan beraberinde kaç yarıyıl transfer ettiği ve transfer edilen dersler
ve krediler ile transfer edilen yarıyıl sayısına göre tabi olacağı müfredat ilgili bölüm tarafından
belirlenerek Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Transfer edilen yarıyıl sayısı, öğrencinin gel-
diği bölüm ve/veya programdaki fiilen okunan yarıyıl sayısından fazla olamaz. Bu süre, öğ-
rencinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden düşülür.

(3) Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile ya da herhangi bir
üniversitede okurken/ayrılmışken yeniden ÖSYS ile Üniversiteye yerleşen öğrenci daha önce
öğrenim gördüğü bölüm ve/veya programda aldığı, başarılı olduğu ve ilgili fakülte ve bölüm-
lerce eşdeğerlilikleri kabul edilen derslerden notlu olarak muaf sayılır.

(4) Kayıt yaptıran öğrenci, kayıt olduğu tarihten itibaren iki hafta içinde daha önceki
yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin muafiyetine itirazı varsa bir dilekçe ile ilgili fa-
külte ve/veya bölüme başvuruda bulunabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/2/2010 tarihli ve 27507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2010 27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/1/2011 27815

2- 16/3/2011 27876

3- 16/9/2011 28056

4- 6/1/2012 28165

5- 16/4/2012 28266

6- 8/7/2012 28347

7- 3/12/2012 28486

8- 6/2/2013 28551

9- 28/6/2013 28691
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI FELSEFE ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe Araştır-

maları  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma birimi: Merkez içinde yer alan araştırma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (TÜFAM): Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları   Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; felsefe, bilim ve eğitim alanlarında araştırma ve

uygulama yapmak,  Türk Dünyası ve kültür coğrafyasında bulunan üniversiteler, araştırma ve

uygulama merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumları tarafından sözü edilen

alanlarda yapılacak olan araştırma ve uygulamaları desteklemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türk kültür havzasında Türk-İslam Felsefesi, Bilim ve Bilgi Felsefesi, Varlık Felse-

fesi, Ahlak Felsefesi, Felsefi Danışmanlık, Siyaset, Devlet ve Hukuk Felsefesi, Tarih Felsefesi,

Medeniyet ve Kültür Felsefesi, Dil Felsefesi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Eğitim Felsefesi ve
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Felsefe Eğitimi, Sanat Felsefesi, Din Felsefesi alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte her

türlü inceleme, araştırma, yayın faaliyeti ve bilimsel etkinlikler yapmak; yurt içinde ve yurt

dışında ilgili alanlarda bilimsel etkinliklere katılmak ve bu tür etkinlikleri organize etmek.

b) Türk kültür havzasında felsefe, tefekkür, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve din alan-

larında iz bırakmış şahsiyetler, bu şahsiyetlerin eser ve fikriyatına dair araştırmalar yapmak;

bu konularla ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve

teminine çalışmak.

c) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan

kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; ilgili çalışmalar yapan felsefeci, bilim insanı

ve araştırmacılara bilimsel destek sağlamak.

ç) Alanla ilgili sempozyum, konferans, çalıştay, panel ve benzeri organizasyonlar dü-

zenlemek.

d) Alanla ilgili yayınlar yapmak, veritabanları ve arşiv oluşturmak; arşiv, kütüphane ve

dokümantasyon merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak.

e) Alana ilişkin ihtiyaç duyulan kaynakların geliştirilmesini sağlamak, bunun için ge-

rekli işbirliği ve organizasyon süreçlerini oluşturmak ve yürütmek.

f) Alana dair ortaya çıkan gelişmelerden kamuoyunu ve akademik ortamı bilgilendir-

mek; bu çerçevede kişi, kurum ve kuruluşlara araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hiz-

metler sağlamak.

g) Alana ilişkin projeler üretmek ve bunları gerçekleştirmek.

ğ) Araştırmacıların bilimsel hareketlilik ve işbirliğini teşvik etmek ve buna katkıda bu-

lunmak.

h) Gerçekleştirilecek bu çalışmalarla ülkemizin ulusal ve uluslararası politikalarına kat-

kıda bulunmak ve Türk düşünce ve kültürüne ilişkin araştırmalar ve projeler yapmak.

ı) Farklı bilim dalları ile özel veya genel nitelikli ortak araştırmaların gerçekleştirilme-

sine imkân sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-

mayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından, en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-

dür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim

Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-

tekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve ku-

ruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim

Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-

revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma bi-

rimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında

toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki

elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür,

çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elema-

nının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ POSTKOLONYAL ÇALIŞMALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışma-

lar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
bu organların görevlerine,  çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu:  Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (PAMER): Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür:  Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör:  Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Batının Doğuya bakış açısındaki yanlışlar ve önyargılar ile mücadele etmek.
b) Postkolonyal teoriyi merkezine koyan araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yapıl-

masını sağlamak.
c) Üniversite bünyesinde tarihten, coğrafyaya, dil bilimlerinden, ilahiyata ve cinsiyet

çalışmalarına kadar bir dizi ilgili bilim dalında ve farklı çalışma alanlarında postkolonyal pers-
pektifin geliştirilmesi ve araştırma alanlarının desteklenmesini sağlamak.

ç) Uluslararası ilişkiler teorisine Türkiye ve içinde bulunduğu bölge ile alakalı olarak
teori ve uygulama alanlarında üretilen bilgiye Postkolonyal bakış açısından katkıda bulunmak.

d) Postkolonyal teori merkezli bilgi üretimi konusunda Üniversite bünyesinde bilinçlen-
dirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.

e) Postkolonyal çalışmalar yürütecek kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde
bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ula-

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Türkiye içinde ve dışında, postkolonyal teori ile ilgili doğrudan veya dolaylı her ko-

nuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, des-
teklemek.

b) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde postkolonyal teori ile ilgili
ders ve seminerler verilmesini sağlamak,
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c) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda konu ile
alakalı incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,

ç) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluştur-
mak,

d) Faaliyetleriyle ilgili olarak Türkiye dışındaki yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yaparak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından en fazla iki müdür

yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona
erer.

Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ile birlikte top-
lam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
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b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on  beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür
başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-
rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-
versitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan
veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak
Müdürlüğe önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen
süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Sü-
resi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) bendinin (8) ve (9) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

A1 BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/36)

Onaylanmış kuruluş
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2557 kimlik kayıt numarası tahsis edil-

miş olan A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi Alemdağ Caddesi Çamlık
Mahallesi Akınalp Sokak No: 2/3 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir.

(2) A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi, 31/1/2007 tarihli ve
26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),
ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),
d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),
e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak

görevlendirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2012 28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/8/2012 28397
2- 30/1/2013 28544
3- 6/11/2013 28813
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/43)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate

alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi en-
tegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pa-
zarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif
gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinlik-
lerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esas-
ları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için,

gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla
yapılması gereken hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011

tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Des-
teklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Des-
teklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alternatif enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisini,
b) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre

elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Elektronik ağ: www.tarim.gov.tr’yi,
d) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
e) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından

yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,
f) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden ya-

rarlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
g) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek

giderler toplamını,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda tarım ve

hayvancılık müdürlüğü, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi genel sekre-
terliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç du-
yulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu
ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde
yapılan hibe başvurularını değerlendiren komisyonu,
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ı) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulama-
sından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il mü-
dürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer
kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik
birimi,

i) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim
edilen iş gerçekleşme raporunu,

j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya olmasın,
çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal
ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış
tesisler ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım tesislerinde makine-ekipman alımını
ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının en fazla %80’ine kadar inşaat giderini
kapsayan yatırımı,

k) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Tarımsal ürünlerden
belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik modern
sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması
ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış tesislerin makine ekipman
alımlarını içeren projeyi,

l) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafın-
dan yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularına ait
değerlendirme raporlarını, bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel
Müdürlükçe oluşturulan komisyonu,

m) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını
takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu,

n) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile
makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu,

o) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,
ö) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek

ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,
p) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı

tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını,
r) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı

hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım
tesislerini,

s) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,
ş) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri

yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereç-
leriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet
hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren projeyi,

t) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal ola-
rak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,

u) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekip-
man ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

ü) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu
kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

v) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tara-
fından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi
ve kuruluşları,
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y) Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, pa-
ketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım
projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak
inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük

yürütür. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve
çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

(2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tek-
liflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları ya-
par.

(3) Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) Program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı maddede

belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu
bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygu-
lanmasını, izlenmesini, sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimi
MADDE 7 – (1) İl Proje Değerlendirme Komisyonu;
a) Program kapsamında alınan hibe başvurularının idari uygunluğunu, başvuru sahip-

lerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değer-
lendirme kriterleri açısından inceler, tüm yatırım tekliflerinin nihai puanlarını tespit eder, de-
ğerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler.

b) Başvuruların, Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düze-
yinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az beş kişiden oluşturulur.

(2) İl proje yürütme birimi;
a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin

beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.
Bu birim; ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu
elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program
hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

c) İl proje yürütme biriminde görevli elemanlar il proje değerlendirme komisyonunda
görevlendirilemez. İl proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üyeler hiçbir şekilde
il proje yürütme birimi elemanlarından oluşturulamaz.

ç) Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce; başvuru aşamasında elektronik ortama girişi
yapılan bilgi ve belgelerle, sunulan hibe sözleşmesi ve eklerinin uyumunu ve mevzuata uy-
gunluğunu inceler. İnceleme sonucunu bir rapora bağlar ve hibe sözleşmesi imzalamaya yetkili
il müdürüne sunar.

d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel
Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı, genelgeler ve uygulama
talimatları hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları ve Yatırım Süresi

Yatırım konuları
MADDE 8 – (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin

yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal

olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapıl-

mış yatırımların tamamlanması,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve-

ya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyo-
gazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin
yapımı,

e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği veril-

mez.
(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi

yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe
desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

(4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü
pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez.
Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik
silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(6) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde
sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

(7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıka-
rılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bu-
lunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz.

(8) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen kapasite artırımı teknoloji yenilemeye ve (c)
bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe des-
teği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı
veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.

(9) Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru
sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat
odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas
organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin ya-
yımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel
idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’nden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir.
Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kira-
lamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.
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(10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları
kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım
yerine ait imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne su-
nulması gerekmektedir.

Uygulama illeri
MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın,

Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Ma-
nisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa,
Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde; yaş meyve sebze tasnif, paketleme
ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk
hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, al-
ternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak ya-
tırımlar için başvurular kabul edilir.

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir,
Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla,
Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman,
Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise; bitkisel ürünlerin
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve de-
polanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik
silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan
yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
için başvurular kabul edilir.

Yatırım süresi
MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015’tir. Bu tarihe kadar

tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde ken-
di kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler

Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
MADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere

hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt

sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihin-
den önce kayıtlı olması gerekir.

(3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel ki-
şilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birlik-
lerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet
götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.

(4) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve

bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,
ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
(5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/

ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
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(6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu,
hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurulla-
rından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurula-
rında ibraz etmiş olmaları gerekir.

Kimler başvuramaz
MADDE 12 – (1) 11 inci maddede açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler

başvuramaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
MADDE 13 – (1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;
a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş

meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dı-
şında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara
3.000.000 Türk Lirası,

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000
Türk Lirası,

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım-
lara 1.000.000 Türk Lirası,

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara
1.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve-

ya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyo-
gazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin
yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür
balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine
yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine
yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.

(2) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si ora-
nındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

(3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
(4) Proje toplam tutarının; yukarıda belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması duru-

munda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım
süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edil-
mesi şarttır.

(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklen-
mesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam ola-
rak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Proje Giderleri

Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,
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b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği
verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,

c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje gider-
lerinin, tüm başvurularda 13 üncü maddede belirtilen limitlerin içerisinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde ger-
çekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma
kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması,

gerekir.
Gider kalemleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım pro-

jesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen
giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında
değerlendirilir.

(2) Yatırım uygulamalarına ait;
a) İnşaat işleri alım giderlerine,
b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
hibe desteği verilir.
(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek

tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle ya-
pılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü
olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz ku-
ruluşlar yüklenici olamaz.

(5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka
teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak be-
lirtilmelidir.

(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz.
Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde
belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.

(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale
edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.

İnşaat işleri alım giderleri
MADDE 16 – (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım gider-

leri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.
(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden iba-

ret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera
yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

(3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğ-
rudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan
ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım
şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje baş-
vuruları ekinde sunulur.

(4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin
ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere
hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.

(5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz.
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(6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi
kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler
idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.

(7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında de-
ğerlendirilmez.

(8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim
işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırım-
cılar sorumludur.

(9) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inşaat
gideri hibeye esas proje tutarının % 80’inden fazla olamaz.

Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri
MADDE 17 – (1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme

alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
(2) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni yatırım başvurularında

hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.
(3) Tamamlama ile kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik proje teklifle-

rinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.
(4) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, mon-

taj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı
faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

(5) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur
ve projede kullanım amacı belirtilir.

(6) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya,
mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik ham-
madde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.

(7) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
(8) Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın

alımları hibe desteği kapsamında değildir.
(9) Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kap-

samında değildir.
Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
MADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan

ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:
a) Her türlü borçlanma giderleri.
b) Faizler.
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
ç) Kira giderleri.
d) Kur farkı giderleri.
e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.
ğ) Bankacılık giderleri.
h) Denetim giderleri.
ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler.
i) İkinci el mal alım giderleri.
j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
k) Makine tamir ve parça alım giderleri.
(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir

harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.
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(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uy-
gun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma gi-
derleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

Ayni katkılar
MADDE 19 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve ku-

ruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve
ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez.

(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kay-
naklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne
yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile
ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkı-
ların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak
yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları
başvuru formlarında taahhüt ederler.

(3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan
ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

(4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen ni-
telik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.

(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı
payının yerine ikame edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Başvuruları

Başvuru süresi
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dos-

yasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde elektronik ağ üze-
rinden yapılır.

(2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.
(3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.
Başvuracaklara sağlanacak teknik destek
MADDE 21 – (1) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yü-

rütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.
(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak

sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği ta-
şımaz.

(3) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.
(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama

rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı www.tarim.gov.tr
web sayfasından temin edilebilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve
www.tarim.gov.tr web adresinden ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler
MADDE 22 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr

internet adresinden yaparlar.
Başvuru şekli
MADDE 23 – (1) Proje başvuruları;
a) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.
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b) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
c) Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi

elektronik ağ üzerinden yapılır.
(3) Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin

yapılması şarttır.
(4) Elektronik ağ, başvuru girişine kapatıldıktan sonra başvuru dosyasına belge ilave

edilemez, hiçbir belgede düzeltme yapılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Proje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesi

İl proje değerlendirme komisyonu
MADDE 24 – (1) Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk

değerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre il proje değerlendirme komisyonu ta-
rafından yapılır. Başvuruların, tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il
düzeyinde değerlendirilmesinden il proje değerlendirme komisyonu sorumludur.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tara-
fından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme ko-
misyonu en az beş temsilciden oluşur.

(3) İl proje değerlendirme komisyonuna, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik
ve lojistik desteğin verilmesi, tabloların düzenlenmesi, proje özetlerinin hazırlanması, verilerin
muhafazası gibi konularda çalıştırılması amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından per-
sonel görevlendirilebilir.

(4) Değerlendirme; son başvuru tarihini takiben bir hafta içerisinde yapılacak ilk top-
lantıda belirlenen kriterlere göre elektronik ağ üzerinden değerlendirilmeye başlanır.

(5) Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç otuz gün içe-
risinde tamamlar ve komisyonun görevi sona erer.

Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi
MADDE 25 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvurula-

rını ek-1’de yer alan “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”ne göre eksiksiz ve içeri-
ğinin uygun olması yönünden inceler.

(2) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içeriği uygun olan başvurular ve ek-
leri, 26 ncı maddede açıklanan, başvuru sahibi ve projenin uygunluğu açısından değerlendir-
meye alınır.

Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi
MADDE 26 – (1) 11 inci maddede belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, eğer

varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi ek-2’de yer alan “Başvuru Sa-
hibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu” kriterlerine göre yapılır.

(2) 25 inci madde ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde elektronik
ağ üzerinde düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan
proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur. Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değer-
lendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen başvurular ön değerlendirmeye alınır.

Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sa-

hibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapı-
lacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce
hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibi kriterleri göz önüne
alınır.
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(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri ek-3’te belirtilmiştir. Proje ön
değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular
genel değerlendirmeye alınır.

Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam

olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve
ek-4’te yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanla-
malarda;

a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse
projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,

b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterli-
liklere sahip olmaları,

dikkate alınır.
(2) Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, ka-

litesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.
(3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ay-

rılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:
1 = Çok zayıf,
2 = Zayıf,
3 = Yeterli,
4 = İyi,
5 = Çok iyi.
(4) Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve

Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki olacaktır. Toplam
onikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(5) Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kri-
terlerinden asgari yeterli puanı onsekiz olacaktır. Toplam onsekizden daha az puan alındığı
takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(6) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmışbeş ve üzeri puan alan yatırım
başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.

İl proje değerlendirme raporu
MADDE 29 – (1) Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön de-

ğerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de altmışbeş ve
üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının %60’ı ve genel değerlendirme pua-
nının %40’ı toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki
proje konularına göre gruplandırılır ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak
program teklif listesi hazırlanır. Nihai puanların eşit olması halinde evrak kayıt tarih ve numara-
sına göre daha önce yapılan başvuru tercih edilir. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme
sonuç tablosu ve program teklif listesinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı komisyonca
imzalanarak genel müdürlüğe gönderilir.

(3) Başvuru sahiplerince elektronik ağ üzerinden yapılan başvurular Bakanlığın uygun
gördüğü süre boyunca muhafaza edilir.

Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri
MADDE 30 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriter-

lerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm proje-
lerle ilgili Genel Müdürlük onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahip-
lerine bildirilir.
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(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur:
a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması.
b) Başvuru sahibinin ve ortaklarının tebliğde belirtilen şartlara sahip olmaması.
c) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması.
ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında tamamlama, kapasite artırımı ve teknoloji

yenileme için hibe başvurusu yapılması.
d) Başvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aşması.
e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı

aşması.
f) Projenin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fi-

yatlarına uygun olmaması ve/veya yetersiz olması.
g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması.
ğ) Yatırımla ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım

yerinin uyumsuz olması.
h) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında

kalması.
ı) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın üze-

rinde olmasına rağmen genel değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın al-
tında kalması.

i) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Ara-
zi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan
yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile Organize Sanayi
Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesi tara-
fından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerh hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya
verilmiş ve mahkemelik olması.

j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili
olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek
için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli ödendiğine dair belge alınmış olanlar ile program
kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için sözleşmeleri gereği ko-
nulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması.

k) Başvurunun elektronik ağ üzerinden yapılmamış olması.
l) Başvurunun bu Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre eksik

veya uygun hazırlanmaması.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi

Nihai değerlendirme kararı
MADDE 31 – (1) Nihai değerlendirme, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak

merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılır.
a) Komisyonca; Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu

illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve sosyo-ekonomik ge-
lişmişlik endeksi dikkate alınarak illerin katsayısı hesaplanır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumunun uygulama illerinin dışında kalan illerin katsayısı ayrıca üç ile çarpılmak
suretiyle nihai katsayı bulunur. Bu nihai katsayılara göre de illerin yaklaşık bütçesi belirlenir.

b) İlin bütçesinin yeterli olması durumunda program teklif listesinde yer alan tüm baş-
vurular yatırım programına alınır.
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c) Bütçe yetersiz ise; sektörel bazda ilin birinci öncelikli proje konusunda en yüksek
puan alan başvurudan başlanarak, o il için belirlenen bütçe kapsamında sırası ile diğer sektör-
lerin en yüksek puan alan projeleri programa alınır. Tüm sektörlerdeki birinci sırada yer alan
projeler programa alındıktan sonra bütçe imkanları dahilinde aynı yöntem ile diğer projeler de
programa alınmaya devam edilir.

ç) İllerin varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere katsayısı oranında
dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım prog-
ramı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir.

(2) Nihai değerlendirme kararı Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.
(3) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
MADDE 32 – (1) Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlük-

lerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje
numaraları www.tarim.gov.tr web sitesinde yayımlanarak ilan edilir.

(2) İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine on gün içerisinde
tebliğ eder.

Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması
MADDE 33 – (1) Başvuru aşamasında, tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sa-

hipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatbikat
projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat
ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Başvuru son tarihi ve nihai değerlendirme kararının bildirimi arasında geçen sürede
oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması
aşamasında proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.

a) Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden
olamaz. Ancak, hibeye esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider
kalemleri arasındaki değişiklikleri içerebilir.

b) Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sa-
hibinin bu miktar işi ayni olarak hibe desteği dışında %100 kendisinin gerçekleştirmesi koşu-
luyla kabul edilebilir.

(3) Hibe sözleşmesi öncesi yatırım yeri değişikliği de dahil başvuruya esas projede ya-
pılacak değişikliklerin onaylanması il müdürlüğünün yetkisindedir.

(4) Yapılacak değişiklikler projenin konusunda, amacında ve niteliğinde bir değişikliğe
neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri yönünden de herhangi bir puan azalmasına
neden olamaz.

Hibe sözleşmesi
MADDE 34 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvuru sahibi arasında akdedilir.
(2) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama reh-

berinde tüm taraflara önceden duyurulur.
(3) Başvuru sahipleri hibe sözleşmesi aşamasında elektronik ağ üzerinden girişleri ya-

pılan bilgi ve belgeler ile bu Tebliğin 33 üncü maddesi gereğince yapılan değişiklikler ve hibe
sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosya sunacaktır. Sunulan
bilgi ve belgeler imzalı/paraflı olacaktır.

(4) Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesi eki
dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

(5) Kendilerine yapılan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/5/2015 tarihi mesai biti-
mine kadar hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara
ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.
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(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince
uygun bulunursa karşılıklı müzakere edilerek hibe sözleşmesi imzalanır.

(7) Programa alınan projelerde 30 uncu maddede yer alan hibe başvurusunun reddedil-
me nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi
halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

Hibe sözleşmelerinde teminat alınması
MADDE 35 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının

%10’u tutarında süresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte
il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının % 5’ini il
müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının te-
yidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir.

(2) Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’undan az ol-
mamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir.

(3) Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben yatırımcının,
SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı bel-
geler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar
kendisine iade edilir.

(4) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatı-
rımcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat mektubu veya
hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Hibe sözleşmesi akdi
MADDE 36 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki adet

olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir adedi ve ekleri il mü-
dürlüğünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı
MADDE 37 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen

bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin
nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

(2) Hibe miktarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranı kesinlikle aşamaz.
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 38 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra

etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri yapmama ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı
saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından
ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

(2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı halinde talep etme-
leri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

ONUNCU BÖLÜM
Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler

Proje uygulamalarının izlenmesi
MADDE 39 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen

projeyi hibe sözleşmesi hükümlerine göre il müdürlüğünün bilgisi dahilinde süresi içerisinde
uygulamaya başlar.

(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince ya-
pılır. Gerek duyulması halinde il proje yürütme birimlerinde ilgili kamu kurumu elemanları da
görev alabilir.

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdür-
lükçe de yapılır.
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(4) Yatırımcılar, proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını üç ayda bir il mü-
dürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Nihai rapor ile birlikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı
kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde
belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Proje uygulamalarının Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürü-
tülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün
içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütül-
mesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel Mü-
dürlük bir hafta içerisinde bilgilendirilir.

(6) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin Tebliğ ve hibe
sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü
fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin fesih işlemini
başlatır.

Satın alma ve uygulama sözleşmeleri
MADDE 40 – (1) Yatırımcılar, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları in-

şaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan
satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonu-
cunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hakediş tutarları,
hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamaz.

(3) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları
inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı
ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce il müdürlüğüne verirler. Yatırımcılar,
ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna va-
desi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır.

(4) İl müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini beş iş günü içerisinde inceler, iha-
lenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı olarak bildirilir ve ihaleye esas satın alma belge-
lerinin aslı yatırımcıya iade edilir.

(5) Satın alma işleminin il müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatı-
rımcılar, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.

(6) İl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulun-
maması durumunda, yatırımcı satın alma işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.

(7) Yatırımcılar, sipariş mektupları ile imzalanan uygulama sözleşmelerinin aslı ve su-
retini, il proje yürütme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu
onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilir.

(8) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini inceler.
Proje harcamalarının kontrolü
MADDE 41 – (1) Yatırımcılar, satın alınan inşaat, makine ve ekipman alım işlerine ait

fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini ekleri ile birlikte il müdürlüğüne teslim ederler.
(2) İl Müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri; onbeş gün içerisinde mevzuat, hibe

sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onayladıktan sonra bu bel-
gelere ait bilgilerin veri tabanına girişi yapılır. Her ay sonunda o aya ait hakediş bilgilerini içe-
ren veri tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme
tutarı da hibeye esas proje tutarının % 20’sinden az olamaz.
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Ödemeler
MADDE 42 – (1) Genel Müdürlük tarafından internet ortamında oluşturulmuş veri ta-

banına il müdürlüklerince uygun görülerek girişleri yapılan hakedişler Genel Müdürlükçe ya-
tırımcının hesabına aktarılır.

(2) Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından belgelendirmek su-
retiyle yerine getirilmiş olması gereklidir.

(3) Asıllarına uygunluğu onaylanmış ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü ta-
rafından muhafaza edilir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri
incelenmek üzere ister.

(4) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve
teminat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılır.

(5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Teb-
liği (Seri:A Sıra No:2) gereğince yatırımcı tarafından her ödemede ve teminatın iadesi aşama-
sında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Ku-
rumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Proje hesapları
MADDE 43 – (1) Yatırımcı, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait kayıtları dü-

zenli tutmak ve saklamakla yükümlüdür.
Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler
MADDE 44 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını

zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir mücbir sebep, kamulaştırma, imar plan değişikliği
ve yasal mevzuat değişikliği söz konusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safha-
sında mevzuata uygun olarak değiştirilebilir.

(2) Proje değişiklikleri satın alma öncesinde ve sonrasında teknik gereklilik hallerinde
yapılabilir. Satın alma işleminden sonra yapılacak değişiklikler için Genel Müdürlüğün uygun
görüşü alınır. Proje değişiklikleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artışı öngöremez.

(3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra mücbir sebep, kamulaştırma, imar plan deği-
şikliği ve yasal mevzuat değişikliği olmadıkça yatırım yeri değiştirilemez ve değerlendirme
kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değişiklikleri içeremez. Projenin konusu
ve amacı ise hiç bir şekilde değiştirilemez. Yer değiştirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı
onayı alınması gerekir.

Bütçe içi değişiklikler
MADDE 45 – (1) Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas proje tutarında

bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla satın alma işleminden
önce bir kez yapılabilir.

(2) Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına
aykırı olamaz.

(3) Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine
ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla
% 20’si oranında değişiklik gerçekleştirilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, yatırımcı bütçe değişikliği talebini gerek-
çeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe reviz-
yonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna işlenir.

(5) Bütçe içi değişiklikler ayni katkıyı kapsamaz.
Uygulama sorumluluğu
MADDE 46 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygula-

maların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak
belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.
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(2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından,
uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlen-
mesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünden, onaylanma-
sından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti
MADDE 47 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine,

ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının biti-
minden itibaren beş yıl içinde değiştiremez.

(2) Hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman ve malzemelerin
mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje yatırımının bitiminden sonraki beş yıl içerisinde de-
ğiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplana-
rak, gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Cezai Hükümler

Denetim
MADDE 48 – (1) Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve

Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen
tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

Cezai hükümler
MADDE 49 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen
gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız
ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel
kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer desteklerden yararlanma
MADDE 50 – (1) Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Ba-

kanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılamaz.
Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açık-

lık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi,
satın alma kitabı ve genelgeler www.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanır. Bu yayımlar Teb-
liğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirler. Tebliğde ve bu yayımlarda yer al-
mayan hususlarda ulusal mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçer-
lidir.

Sektörel bazda proje konularına göre il önceliklerinin yayımlanması
MADDE 52 – (1) İllerin bu Tebliğ ekinde yer alan sektörel bazdaki proje konularına

ait öncelik sıralamaları tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde www.tarim.gov.tr
web adresinde yayımlanır.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 36)

30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kararın 1 inci maddesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin
(A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sı-
vılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın vergi tutarının, bu malın imalatçılar
tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde, sıfır olarak uygulanacağına
yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan ver-
gi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye is-
tinaden uygun görülmüş olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiş-
tir.

1. TANIMLAR
Bu Tebliğin uygulanmasında;
Aerosol: 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kap-

lar Yönetmeliğinde tanımlı kaplar içerisinde yer alan ve itici gaz marifetiyle basınç altında tu-
tulan sıvılaştırılmış püskürtmeli gazlı ürünleri,

Dağıtıcı: “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunda tanımlanan “Dağıtıcı” yı,

Dağıtım İzin Belgesi: Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun
standardize edilmiş L.P.G. yi aerosol üreticilerine satmak isteyen dağıtıcılara, ÖTV mükelle-
fiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Def-
terdarlık tarafından verilen, üç takvim yılı için düzenlenen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin
yer aldığı ve bir örneği bu Tebliğin ekinde EK:1 olarak yer alan izin belgesini,

Kararname: 30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Kararı,

L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi: Kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde
kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere
Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen
ve bir örneği bu Tebliğin ekinde EK:2 olarak yer alan izin belgesini,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.): Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı
listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı ve aerosol üretiminde kul-
lanılmaya uygun standardize edilmiş malı,

Üretici: Aerosol üretmek üzere “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz gerçek veya
tüzel kişileri,

ifade eder.
Yukarıdaki aerosol tanımında ifade edilen kaplar içerisinde yer almayan ürünler Ka-

rarname kapsamında aerosol üretimi olarak değerlendirilmez.
2. L.P.G. SATIN ALMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ
Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Kararname kapsamında aerosol üretiminde kul-

lanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G., yalnızca “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz
üreticiler tarafından satın alınabilir veya ithal edilebilir.

2.1. Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi
Söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;
- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bu-

lunmaması,
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- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer
şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan-
ların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık,
yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis ce-
zasına veya 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 20/2/1930
tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mah-
kum olmamaları, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

gerekmektedir.
Bu şartları haiz üreticiler söz konusu izin belgesini alabilmek için, aşağıdaki belgelerin

aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları
vergi dairesine müracaat ederler.

- Sanayi sicil belgesi,
- Aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullanıldığını belirtir kapasite raporu,
- İşletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafın-

dan verilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı.)
2.2. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler
İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine;
- Üreticinin müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi bor-

cunun bulunup bulunmadığı ile üreticinin müracaatına konu ve bu Tebliğin 2.1. bölümünde
ifade edilen diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünü yapar.

- Yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil belgesine dayanak
olan kapasite raporunu düzenleyen sanayi/ticaret odasından bir temsilciyle birlikte, mükellefin
belirtmiş olduğu işyeri (üretim) adresinde söz konusu imalatı gerçekleştirebilecek tesis, makine
ve teçhizatın bulunup bulunmadığına dair tespit yaptırarak, bu durumun bir tutanağa bağlan-
masını sağlar.

Bu kontrol ve tespitler sonucunda, gerekli şartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi tara-
fından üreticiye “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi” verilir. Vergi daireleri verdikleri belgede üreti-
cilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET
Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında L.P.G. Satın Alma
İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işler.

Ayrıca, takip eden yıl için L.P.G. satın alma izin belgesi düzenlenmesini isteyen üreti-
ciler, içinde bulunulan yılın Aralık ayından itibaren yeni belge düzenlenmesini talep edebilirler.
Bu talep üzerine vergi dairesince, yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapıl-
mak suretiyle (Üreticilerin daha önceki müracaat dilekçeleri ekine eklemiş oldukları belgeler-
den geçerli olanlar tekrar aranmaz.) yeni L.P.G. satın alma izin belgesi düzenlenir.

Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması
veya L.P.G. satın alma izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli
olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, L.P.G. satın alma izin belgesi ilgili
vergi dairesi tarafından iptal edilerek üreticiler, vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün
içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kap-
samında L.P.G. Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna bu belgenin iptal edildi-
ğine ilişkin bilgi işlenerek dağıtıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir İdaresi Baş-
kanlığına bilgi verilir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya
daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup
hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlara L.P.G. satın alma izin
belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranmaz.
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3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR,
GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

Kararname kapsamında L.P.G., yalnızca Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafın-
dan verilen “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz dağıtıcılar tarafından teslim edilebilir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası
bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin ya-
rısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz.

Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
- Dağıtım izin belgesi için müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmaması,
- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların

affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan
yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına
veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko-
ruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nunda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Dağıtıcı Lisansı” nın
noter onaylı bir örneği ile bu Tebliğde tanımlanan L.P.G. üretecek kapasitede tesisinin bulun-
duğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standar-
dize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edilmiş genel ve özel bütçeli idarelere ait laboratuvarlardan alınan
raporu ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş olmaları.

Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve bel-
gelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde dağıtıcılara dağıtım
izin belgesi verilir. Dağıtım izin belgesi düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça,
söz konusu belgenin bir nüshası aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilir. İlgili vergi
dairesi söz konusu belgede yer alan dağıtıcılara ilişkin bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş
Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Dağıtım İzin Belgesine Sahip
Dağıtıcılar” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması
veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şart-
lardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Baş-
kanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek dağıtıcılar, vergi incelemesine sevk edilir ve konu
hakkında aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine bilgi verilir. İlgili vergi dairesi, “GİBİNTRANET
Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Dağıtım İzin
Belgesine Sahip Dağıtıcılar” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işleyerek üre-
ticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

4. DAĞITICILARIN ÜRETİCİLERE L.P.G. TESLİMİ
Üreticilerin, Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanacakları L.P.G., yurt içe-

risinde yalnızca dağıtıcılardan satın alınabilir. Dağıtıcılar, Kararname kapsamında L.P.G. tes-
liminden önce, üreticilerin L.P.G. satın alma izin belgesine sahip olduklarını arayacaklardır.
Bu amaçla L.P.G. satın almak isteyen üreticiler, “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”nin işletme
yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneğini, söz konusu malı ilk defa teslim ala-
cakları tarihten önce dağıtıcılara vereceklerdir.

4.1. Dağıtıcılar Tarafından İthal Edilen L.P.G. nin Üreticilere Kararname Kapsamında
Teslimi, Beyanı ve Teminatın Çözümü İşlemleri

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G. nin üreticilere tesliminde, (1) numaralı ÖTV
beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında “2014/6881
sayılı Kararname” ibaresi seçilerek, yürürlükteki ÖTV tutarı üzerinden vergi beyan edilip öden-
mesi gerekmektedir.
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Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin “Ekler” bö-
lümünün, “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ithal edilen
L.P.G. ye ilişkin bilgileri gireceklerdir.

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G. nin bu Kararname kapsamında teslim edilmesi
halinde, ithalde verilen teminatın çözümü işlemleri 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliğinin1 16.3.5.1./e bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.

4.2. Dağıtıcılar Tarafından Rafinericilerden ÖTV Ödenerek Satın Alınan L.P.G. nin
Üreticilere Kararname Kapsamında Teslimi ve Beyanı

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler, da-
ğıtıcılara L.P.G. tesliminde, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üzerinden vergi
beyan ederek öderler.

Dağıtıcıların, bu şekilde rafinericilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları L.P.G. yi üreti-
cilere Kararname kapsamında teslim etmeleri halinde, üreticiler adına düzenleyecekleri fatu-
ralarda, rafinerici tarafından beyan edilerek ödenmiş olması gereken ÖTV tutarını teslim be-
deline dahil etmeleri ve bu tutarı faturada “2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim
Edilmiş Olup Teslim Bedeline Dahil Edilen ÖTV Tutarı …. TL’dir.” şerhi ile göstermeleri ge-
rekmektedir.

Ayrıca dağıtıcılar tarafından, rafinericilerden satın alınan L.P.G. nin aerosol üreticilerine
teslimlerine ilişkin bu Tebliğ ekinde EK:3 olarak yer alan, “Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G.
nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Bildirim Formu”nun Gelir İda-
resi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Ku-
rumlar-Gelir Vergi Dairesine, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan
ikinci dönemini kapsayacak şekilde yapılmış olan teslimler için ayrı ayrı düzenlenmesi ve bu
dönemleri takip eden 10 uncu günü akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla, EK:3 bildirim formuna konu L.P.G. teslimi yapan dağıtıcılar, vergi daire-
lerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alacaklardır. Şifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu Özel
Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki EK:15 ve EK:16 “İnternet Hizmetleri Kullanım Baş-
vuru Formu”nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Başkanlığın
“www.gib.gov.tr” adresindeki “İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi”nden dö-
küm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV ya da KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine veril-
mesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin
edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Başkanlığın internet vergi dairesine
gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi ha-
linde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilir. Gelir İdaresi Başkanlığınca ge-
rekli görülmesi halinde, bu bildirim formunun içeriğinde değişiklik yapılabilir.

Bu bildirim formlarını süresinde göndermeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.

5. ÜRETİCİLERİN L.P.G. İTHALİ VE KULLANIMI
Dahilde işleme izin belgesi sahibi aerosol üreticileri, Kararname kapsamında üretimde

kullanmak üzere L.P.G. ithal edebilirler. Söz konusu üreticiler tarafından, “L.P.G. Satın Alma
İzin Belgesi”nin bir örneği, ithalatın gerçekleştirileceği gümrük idaresine verilir.

İlgili gümrük idaresi bunun üzerine 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin
16.3.1. bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde söz konusu ürünün yürürlükte olan
ÖTV tutarı kadar nakit veya banka teminat mektubu almak suretiyle gümrükleme işlemini ger-
çekleştirir.
——————————
1 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin2 1 inci bölümünde yapılan açık-
lamalar uyarınca, (I) sayılı listedeki malların ithalinde üreticilerin, en geç ithal tarihinde yurt
içinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir.

5.1. İthal Edilen L.P.G. nin ÖTV’ye Tabi Olmayan Aerosol Üretiminde Kullanımı,
Beyanı ve Teminatın Çözümü İşlemleri

Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde
kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a)
bendi uyarınca teslim sayılır. Buna göre üreticilerin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde
kullandıkları L.P.G. ye ilişkin ÖTV’yi, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üze-
rinden (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürün-
ler” kısmında “2014/6881 sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan edip ödemeleri gerek-
mektedir.

Ayrıca üreticiler, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölü-
münün “2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ithal etmiş ol-
dukları L.P.G. ye ilişkin bilgileri gireceklerdir.

Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin ithalatı sırasında
gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliğinin 16.3.5.1./e bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.

5.2. İthal Edilen L.P.G. nin ÖTV’ye Tabi Olan Aerosol Üretiminde Kullanımı ve
Teminatın Çözümü İşlemleri

Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin, Özel Tüketim Ver-
gisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanımı, bu Kanunun 2 nci
maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmaz.

Buna göre üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin temina-
tının çözümü işlemleri, söz konusu malın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı lis-
tede yer alan aerosol üretiminde kullanılması ve bu şekilde üretilen malın teslimine ilişkin
ÖTV’nin beyan edilerek ödenmesi üzerine, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin
16.3.5.1./d bölümündeki açıklamalar uyarınca yerine getirilir.

6. ÖTV İADESİ TALEBİ
6.1. İade Talep Edebilecekler
Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece aerosol üreticileri talep edebilir. An-

cak üreticiler tarafından bu Tebliğin 5.2. bölümünde yer alan açıklamalara istinaden doğrudan
ithal edilen L.P.G. nin ÖTV’ye tabi aerosol üretiminde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Ka-
nununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmadığından,
bu kapsamdaki kullanımlar için iade talep edilmesi mümkün değildir.

6.2. ÖTV İadesi Talep Edilecek L.P.G. nin İmalatta Kullanılma Süresi
Kararname kapsamında satın alınan L.P.G. nin satın alma tarihini, ithal edilen L.P.G.

nin ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde aerosol üreticilerince imalatta
kullanılması gerekmektedir.

6.3. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı
Aerosol üreticileri, Kararname kapsamında imalatta kullandıkları L.P.G. için ödenen

ÖTV tutarının iadesini talep edebilirler.
6.4. İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi
Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma veya ithal tarihini takip eden aybaşından

itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olmayan aerosol imalinde kullanılması halinde aynı süre
içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi)
yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Ancak 12 nci ay içe-
risindeki kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilir.
——————————
2 8/7/2008 tarihli ve 26930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren
12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması halinde ise üretilen aerosolün
vergisinin beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde KDV (KDV mükel-
lefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi
dairesinden iade talebinde bulunulabilir.

Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün değildir. Bu talepler yukarıdaki
süreler göz önünde bulundurularak söz konusu malın ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde
kullanımında bu kullanımı takip eden, ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde kullanımında ise
üretilen aerosolün beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler
itibariyle yapılabilir.

Örnek 1: Aerosol üreticisi (A) tarafından 1/11/2014 tarihinde ÖTV’ye tabi olmayan
aerosol üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen 1.000 kg L.P.G. nin 500 kg’lik kısmı 2014
yılı Aralık ayı, kalan 500 kg’lik kısmı ise 2015 yılı Kasım ayı içerisinde bu malın imalatında
kullanılmıştır. Buna göre, 2014 yılı Aralık ayında imalatta kullanılan 500 kg L.P.G. için
1/1/2015 tarihinden 30/11/2015 tarihine kadar iade talep edilebilir. 2015 yılı Kasım ayı içeri-
sindeki imalat bu Tebliğin 6.2. bölümünde belirtilen sürenin son ayı içerisinde gerçekleştiril-
diğinden, bu imalata ilişkin iade talebi ise 31/12/2015 tarihine kadar yapılabilir.

Örnek 2: Aerosol üreticisi (B) tarafından 1/11/2014 tarihinde ÖTV’ye tabi olan aerosol
üretiminde kullanılmak üzere yurt içinden ÖTV’si ödenerek satın alınan 2.000 kg L.P.G. nin
1.000 kg’lik kısmı 2014 yılı Aralık ayı, kalan 1.000 kg’lik kısmı ise 2015 yılının Şubat ayı içe-
risinde bu malın imalatında kullanılmıştır. Aralık ayında imal edilen aerosol 10/1/2015 tari-
hinde, Şubat ayında imal edilen aerosol ise 25/3/2015 tarihinde teslim edilerek bu teslimlere
ilişkin ÖTV de (IV) sayılı liste ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmiştir. Buna göre,
2015 yılı Ocak ayında teslim edilen aerosolün imalatına ilişkin olarak bu malın vergisinin beyan
dönemini takip eden aybaşı olan 1/3/2015 tarihinden 31/5/2015 tarihine kadar; Mart ayında
teslim edilen aerosolün imalatına ilişkin olarak ise bu malın vergisinin beyan dönemini takip
eden aybaşı olan 1/5/2015 tarihinden 31/7/2015 tarihine kadar iade talep edilebilir.

7. İADE UYGULAMASI
Bu Tebliğ kapsamındaki ÖTV iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde

yerine getirilir.
7.1. Mahsuben İade Talepleri
Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kol-

lektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) it-
halat sırasında uygulananlar dâhil, vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna
(SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları
ile bunların ferileri) için yapılabilir.

7.1.1. Mahsup Dilekçesi
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV mükellefiyetinin

bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ve-
rilecek bir standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.

7.1.2. Mahsup Dilekçesine Eklenecek Belgeler
İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenir:
i. İadeye konu ÖTV’leri içeren L.P.G. alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin lis-

tesi. (İadeye konu L.P.G. nin dağıtıcılarca rafinericilerden ÖTV ödenmek suretiyle satın alınarak
aerosol üreticisine teslim edilmiş olması halinde “2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında
Teslim Edilmiş Olup Teslim Bedeline Dahil Edilen ÖTV Tutarı …. TL’dir.” şerhini içeren fa-
turaların listesi.)
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ii. İmal edilen aerosolde ne kadar iadeye konu L.P.G. kullanılması gerektiğine ve zayi
miktarına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu raporların sanayi odası bu-
lunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından
alınması gerekmektedir. Ancak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında yapılan
sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan 10 işçiye kadar işçi
çalıştıran imalatçılarca söz konusu raporların sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu
illerde ticaret odalarından alınması mümkündür.)

iii. Ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesapla-
maları içeren tablo.

iv. ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talep-
leri için imalatta kullanılmak üzere temin edilen L.P.G. nin iade talep edilen döneme ilişkin
dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını
gösterir tablo.

v. ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri
için imal edilen aerosolün iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat,
dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.

vi. ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri
için imalatta kullanılan L.P.G. nin satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım mik-
tarlarını gösterir tablo.

vii. ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri
için imal edilen aerosolün satış faturaları listesi.

7.1.3. Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi
İade talepleri bu Tebliğin 7.1.2. bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm

ifade etmez.
Mahsuben iade talepleri, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması

ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğine dair; dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim
edilen L.P.G. için dağıtıcının, rafinericilerden ÖTV ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G.
için rafinericinin bağlı olduğu vergi dairesinden teyit alınması, üreticilerce doğrudan ithal edi-
lerek ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. içinse üreticinin vergi daire-
since yapılacak kontrol üzerine yerine getirilir. Ayrıca bu taleplerin tamamı vergi incelemesine
sevk edilir.

Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması halinde rapora
göre işlem tesis edilir.

7.1.4. Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle Ya-
pılamayan Mahsup İşlemleri

Vergi borçlarına (ithalde alınanlar hariç) mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup
talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit
eder ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine
verildiği tarih itibariyle yerine getirilir.

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri,
eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup tarihine
kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.

7.2. Nakden İade Talepleri
7.2.1. Nakden İade Dilekçesi
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV mükellefiyetinin

bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ve-
rilecek bir standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
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7.2.2. Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi
Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır.
Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu Tebliğin 7.1.2.

bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğine dair;
dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim edilen L.P.G. için dağıtıcının, rafinericilerden ÖTV
ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G. için rafinericinin bağlı olduğu vergi dairesinden teyit
alınması, üreticilerce doğrudan ithal edilerek ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kulla-
nılan L.P.G. içinse üreticinin vergi dairesince yapılacak kontrol üzerine vergi inceleme rapo-
runun sonucu beklenmeksizin 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası
uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar
ki; banka teminat mektuplarının paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşıma-
maları ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bu-
lunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde EK:4 olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat
Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının
teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi daire-
since teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubu, uygun bir yerine “ÖTV iadesi
dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi
düşülmek, tarih yazılmak ve mühür tatbiki suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankalar, vergi
dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yaparlar.

7.3. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi
İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra

kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse bu Tebliğin 7.2. bölümündeki açıklamalara göre
işlem yapılır.

7.4. Kamuya Ait Kuruluşların İade Talepleri
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya

daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup
hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanların iade talepleri, dilekçe
ekinde iade için gerekli diğer belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu aranma-
dan yerine getirilir.

7.5. İadeye İlişkin Diğer Hususlar
Bu Tebliğde vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzen-

lenmiş raporu ifade eder.
Bu Tebliğin 7.1.1. ve 7.2.1. bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine eklenmesi gereken

ve Tebliğin 7.1.2. bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istene-
bilecek diğer liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde
“www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorun-
luluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla
kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınması gerekmektedir. Kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınabil-
mesi için 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki EK:15 ve EK:16 İnternet
Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya
Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-
Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV yönünden bağlı olunan vergi
dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel
şifre verilecektir.
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8. SORUMLULUK
Kararname kapsamında teslim edilen L.P.G., bu Tebliğde tanımlanan aerosol üretimi

dışında kullanılamaz, satılamaz veya devredilemez.
Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya dağıtıcılar hakkında

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.
Kararname kapsamında teslim alınan L.P.G. nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara

uygun olarak üretimde kullanılmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da
sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi ince-
leme raporunda tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve bun-
ların L.P.G. satın alma izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi
bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme
faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan L.P.G. satın alma izin belgesi iade
edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun
359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu dü-
zenlenmesi halinde el konulan L.P.G. satın alma izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzen-
lenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni L.P.G. satın alma izin belgesi ve-
rilmez.

Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G. nin, bu Tebliğde belirlenen usul
ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya
da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi in-
celeme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve
bunların dağıtım izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir
vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme
faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilir veya
yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu
maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi
halinde el konulan dağıtım izin belgeleri iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların
kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi verilmez.

9. DİĞER HUSUSLAR
18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği3 17/10/2014 tarihinden itibaren ge-

çerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Teb-

liği kapsamındaki dağıtıcılardan satın alınmış olan L.P.G. miktarları ile bu maldan üretilen aerosol
miktarları için adı geçen Genel Tebliğdeki düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılır.

Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Teb-
liği kapsamındaki L.P.G. satın alma izin belgelerine istinaden ithal edilmiş olan ve stoklarda
bulunan L.P.G. miktarlarının aerosol üretiminde kullanımı bu Tebliğdeki düzenlemelere tabidir.

18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenmiş olan L.P.G.
satın alma izin belgelerinin Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün süreyle, dağıtım
izin belgelerinin ise 1/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğ uyarınca alınması gereken L.P.G. satın
alma izin belgeleri ile dağıtım izin belgeleri yerine kullanılabilmesi mümkündür.

18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenmiş olan dağı-
tım izin belgelerinin şartlarından biri olan aerosol üretiminde kullanılabilecek L.P.G. yi üretecek
kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kul-
lanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edi-
len Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş genel ve özel bütçeli idarelere ait
laboratuvarlardan alınan raporlar, bu Tebliğ uygulamasında da geçerli rapor olarak kabul edilir.

Tebliğ olunur.
——————————
3 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Ekim 2014 

PAZAR 
Sayı : 29157 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/159  

Karar No : 2012/82 

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut 

dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme suçundan Mahkememizin 2011/159 Esas 2012/82 

Karar numaralı ve 22/02/2012 tarihli ilamı ile TCK.nun 142/1.b, 143/1, 62 maddeleri gereğince     

1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, TCK.nun 116/4,62 maddeleri gereğince 10 ay hapis 

cezası ile cezalandırıldığı, TCK.nun 151/1,62 maddeleri gereğince 3 ay 10 gün hapis cezası ile 

cezalandırıldığı ve sanığın kasten işlemiş olduğu suçlardan aldığı hapis cezaları gereğince 

hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53/1 maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) bentleri gereğince cezanın 

infazı tamamlanıncaya kadar kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 

açısından mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına 

kararı verilmiştir. Vazgen ve Seda oğlu, 23/12/1984 Ermenistan doğumlu, ARMENAK 

MKRTCHYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 9191 

—— • —— 
İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1 

Karar No : 2014/3 

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 06/05/2014 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 

cezası ile cezalandırılan Nihat ve Mesrure oğlu, 21/12/1969 doğumlu, Bayburt, Merkez, 

Tuzcuzade mah/köy nüfusuna kayıtlı BERLİN KARAYEL tüm aramalara rağmen 

bulunamamıştır. 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 

verilmiş olup, ilan olunur. 9192 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖLÇÜ VE DAĞITIM TESİSİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Ölçü ve dağıtım tesisi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2014/136920 

Dosya no  : 1426539 

1 - İdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ölçü ve dağıtım tesisi (2 kalem) 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

3) İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125   

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.11.2014 Salı günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

6. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 11.11.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9401/1-1 
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KIRICI ÇEKİÇ KOLLARI VE BLENDOMAT TEPE ŞANZIMANI SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A-  a) Dosya No : 2014/65 

b) Niteliği, türü ve miktarı : KIRICI ÇEKİÇ KOLLARININ (UZUN-KISA) 

TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE 

İMALİ VE TESLİMİ (200, 400 ADET) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 120 (yüzyirmi) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 18/11/2014 Salı Günü  Saat: 14.00 

B - a) Dosya No : 2014/66 

b) Niteliği, türü ve miktarı : BLENDOMAT TEPE ŞANZIMANI (SAĞ-

SOL) ALIMI (6, 6 ADET) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 7 (yedi) aydır. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 18/11/2014 Salı Günü   Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi 

Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 

Vakıfbank Afşin Şubesi 

Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 9422/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 59,00 TL ile en çok 524.880,00 TL arasında değişen; 

05/11/2014günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 
52.488,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Seccade, kumaş, elestan 
iplik, bayan t-shirt, şal, kürk numunesi, sauna çamaşırı, motor aksamı, otomotiv parçası, 
çamurluk, airbag, direksiyon ve aksam, far, komple motor, kapı, oto teyp ve aksam, şanzıman, ön 
motor paneli, kesit üst tavan, tampon, ön gösterge paneli, ön kapak, deri, jant, oto yedek parça, 
karter kapağı, orta kapak, krank, binek oto difransiyeli, yağ pompası, piston, stop lambası, araç 
devirdaim hortumu, plastik boru ısıtma makinesi, gözlük çerçevesi, şarj aleti, bağlantı kablosu, 
usb kablosu, telefon kulaklığı, cep telefon bataryası, geri sürüş kamerası, emitasyon takı, mp3 
player, hafıza kartı, Mp4 müzik çalar, kürk, kol saati, güneş gözlüğü, bulaşık makinesi aksamı, 
refrakter malzeme, kimyevi madde, hediyelik cam süs eşyası, endüstriyel pastacılık fırını, ince tül 
kumaş, dantel, el feneri, cam bilya, pompa, flash bellek, ayaklı bardak, kupa, tepsi, şekerlik, 
bayan elbise, masa örtüsü, bayan kürk mont, yön bulucu, deniz seyrüsefer, fotoğraf makinesi, 
yüzük toka, bileklik, küpe, fotoğraf çerçevesi, oyun kolu, oyun cihazı (sony playstation), ps4 oyun 
konsolu ara kablosu, oyun konsolu usb kablosu, hdmı giriş kablosu, fotoğraf makinesi lensi ve 
aparatları, oto kapı kolu, klima aksamı, araç arıza tespit cihazı, kapı kolu mekanizması, kepçe, 
sebze soyacağı, vb. 67 (altmış yedi) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT 
Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 06/11/2014 tarihinde saat 
09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan 
ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 9403/1-1 
—— • —— 

FANTUZZİ- RAGIANE GANTRY VİNCİNE BOM TEMİN EDİLMESİ İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 
Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2014/138788 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi 

No. 97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 371-2372- Faks: 0232 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Fantuzzi –Regıane Gantry Vincine Bom Temin 

Edilmesi İşi 1 Adet 
3 - İhale Tarihi ve Saati: 
a) İhale Tarihi : 12.11.2014 
b) İhale Saati : 14:00 
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 İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 12.11.2014 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu 
Satın Alma Servisi’nde görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir 
Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden ( KDV ) Dâhil 250.00.-TL 
(İkiyüzelliTürkLirası) 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. 9436/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DUYURU 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 
(www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 
 

İLAN 

KODU 
BİRİMİ 

BÖL/ABD/ASD/

PROG 
UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 
Diş 
Hekimliği 

Fakültesi  
Periodontoloji  Profesör 1 1 

 

1002 
İlahiyat 
Fakültesi  

Tefsir  Profesör 1 1 

Kur’an’ın Korunmuşluğu, 
Yazımı ve Anlaşılması 
Alanlarında Çalışmalar 
Yapmış Olmak. 

1003 
Eğitim 
Fakültesi  

Fen Bilgisi 
Eğitimi  

Doçent 1 1 

Fizik ve Fen Eğitimi 
Alanlarında Çalışmalar 
Yapmış Olmak, Yurtdışı 
Deneyimi Olmak. 

1004 
Edebiyat 
Fakültesi  

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı 

Doçent 1 1 

Doktorasını Yabancı Diller 
Eğitimi (İngilizce Eğitimi) 
veya İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Alanında Yapmış 
Olmak. 

 9435/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 5262 Karar Tarihi: 15/10/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2014 tarihli toplantısında 28/12/2012 tarih 

ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel 
Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların; 

2 nci maddesinin 7 nci fıkrasının (b) bendinin  
“Aboneliği Mahalli İdareler ve Mahalle İdare Birlikleri adına yapılan Mahalli İdareler ve 

Mahalle İdare Birliklerine ait arıtma tesislerine, bağlı oldukları gerilim seviyesine göre tek terimli 
sanayi tarife grubu fiyatı uygulanır.” 

şeklinde değiştirilmesine, 
karar verilmiştir. 9456/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Karacakaya Mahallesi Yerleşim ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 9457/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2009 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000.-TL. olan ve Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin 

Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar 

olan bölümünün Beşiktaş Onaltıncı Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Levent Semtinde, 

Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, 

Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Çilekli Caddesine açılan Cadde ve 

Sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 

yerde, ihdas bölgesi bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF BEŞİKTAŞ YİRMİDOKUZUNCU 

NOTERLİĞİ münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 9443/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 

yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ile  kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı 

Sokağın  Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak 

Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18.Sokak ile kesiştiği yerden 

2.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Salihli İkinci Noterliğinin ihdas bölgesinden 

çıkartılarak, Belediye Caddesinin 18.Sokak ile kesiştiği yerden 2.Sokak ile kesiştiği yere kadar 

olan kısmı ile 2.Sokaktan yukarıya doğru Abay Bulvarına kadar olan kısımda, Abay Bulvarında 

ve Site Caddesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle 

kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 

kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 9444/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığından: 

 
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. 

 9467/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığından: 

 
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. 

 9467/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği
Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6875 380 kV Bağıştaş Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı

Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME
KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Hâkimler ve Savcılar

Yüksek Kurulu Asıl Üyesi Avukat Rasim AYTİN’in Yeniden Seçilmesine Dair
Karar (2014/40)

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Ankara Barosu Avukatı
Muharrem ÖZKAYA’nın Seçilmesine Dair Karar (2014/41)

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, İstanbul Barosu Avukatı
Hayriye ŞİRİN ÜNSEL’in Seçilmesine Dair Karar (2014/42)

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, İstanbul Barosu Avukatı
Aysel DEMİREL’in Seçilmesine Dair Karar (2014/43)

YÖNETMELİKLER
— Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gazi Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış

Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/36)
— Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma

Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/43)
— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri
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