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—— • ——
YÖNETMELİKLER

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından:

ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “10/7/2003 tarihli

ve 4926” ibaresi “21/03/2007 tarihli ve 5607” şeklinde, “28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor

Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun,” ibaresi ise “31/03/2011

tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun,” şeklinde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“e) 1) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası

kapsamında gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan

kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçlarının gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince

aranmasında,

2) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası

kapsamında Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girilmesi,

çıkılması ve geçilmesi yasak olan gümrük bölgesinde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araç-

larının yetkili memurlar tarafından durdurularak bu kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa ta-

şıma araçlarının aranmasında,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Kaçakçılık suçlarıyla ilgili tutanaklar, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun

11 ve 20 nci maddelerine göre tanzim edilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İs-

temesi hâlinde, bu” ibaresi “Üçüncü fıkraya göre alınan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer

alan “4926” ibaresi “5607” olarak ve (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 12 nci mad-

desi kapsamında spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde

ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş güzergâhında,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen “5149

sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun” ibaresi

“6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Durdurma, durdurma sonrası kontrol ve arama işlemleri

Madde 27 – Kolluk, kişileri ve araçları;

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya ka-

bahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik

mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek,

amacıyla durdurabilir.

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, “umma” derecesinde makul şüphe bulun-

malıdır. Somut emarelerle desteklenen şüphe bulunmadan, süreklilik arz edecek, fiilî durum

ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

Kolluğun durdurma yetkisini kullanabilmesi için tecrübesine ve içinde bulunulan du-

rumdan edindiği izlenime dayanarak, kişinin bir suç işleyeceği veya işlediği hususunda veya

kişinin silâhlı olduğu ve hâlen tehlike yarattığı konusunda makul bir sebebin bulunması gerekir.

Kolluk, görevini yerine getirirken, kendisinin kolluk görevlisi olduğunu belirleyen bel-

geyi gösterdikten sonra durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir; şüpheye yol açan dav-

ranışları ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli

diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Kişi, kimliğine ilişkin olanlar hariç, sorulan sorulara

cevap vermekle yükümlü değildir. Durdurma yetkisinin kullanılmasına neden olan şüphe, ya-

pılan açıklamayla veya herhangi bir şekilde ortadan kalkarsa, kişilerin gitmesine ve araçların

ayrılmalarına izin verilir.
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Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için

zorunlu olan süreden fazla olamaz.

Durdurma üzerine aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Durdurulan kişi üzerinde giysilerinden herhangi birisi çıkarılmaksızın, yoklama bi-

çiminde bir kontrol yapılır. Bu işlem sonucunda, kişide silâh bulunduğu sonucunu çıkarmaya

yeterli şüphe meydana gelirse, memur kendiliğinden silâh ve diğer suç eşyası araması yapabilir.

b) Yoklama suretiyle kontrol, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılır.

c) Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri ilgiliye açıklanır.

ç) Bir kişinin veya aracın durdurulma süresinin, şartlara göre makul olması ve kontrol

için ayrılan süreyi aşmaması gerekir.

d) Yoklama suretiyle kontrol, kişiye en az sıkıntı verici şekilde yapılır.

e) Yapılan kontrolün neticesinde suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kişi

yakalanır.

f) Uyuşturucu gibi belirli bir şeyin, kişinin herhangi bir yerinde gizlendiği düşünülü-

yorsa, daha geniş çaplı kontrol yapılabilir.

g) Yoklama suretiyle kontrol, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin

yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Başka yere götü-

rülerek kontrol yapılamaz.

ğ) Makul sebebi oluştuğu takdirde, daha geniş kapsamlı kontrol yapılması için, kolluk

aracından veya yakındaki kapalı bir yerden yararlanılabilir.

h) Kontrolden sonra talep üzerine olay yerinde derhâl bir tutanak düzenlenir.

Kolluk, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silâh veya tehlike oluşturan diğer bir

eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar

verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki

elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açıl-

ması istenemez. Ancak el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan

bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirle-

necek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde

sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir.

Arama emrinde aşağıdaki hususlara açıkça yer verilir:

a) Aramanın sebebi,

b) Aramanın konusu ve kapsamı,

c) Aramanın yapılacağı yer, tarih ve emrin geçerli olacağı süre,

ç) Aramanın yapılacağı kişinin açık kimliği ile aracın plaka, marka ve modeli.
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Kişinin üstü ve eşyası ile aracının aranmasında 28 ve 29 uncu maddelerde belirtilen

usuller uygulanır.

Arama sırasında elde edilen ve adlî soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılabilecek

bilgi, bulgu ve şüpheliler hakkında bu Yönetmelikteki ilgili hükümler uygulanır.

Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Yapılan

araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir.

Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa

İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci,

üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kotasyon ücretleri;

a) Başvuru,

b) Kota alma,

c) İlave kota alma,

ç) Kotta kalma,

d) Yeniden kota alma,

e) Toptan alış satış işlem,

ücretlerinden oluşur.”

“(3) Kota alma, ilave kota alma, kotta kalma, yeniden kota alma ücretleri, sermaye pi-

yasası araçları Borsa kotunda olmayan ancak Borsada işlem gören ortaklıklar ve ihraççılar için

de uygulanır.”

“(5) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotundan çıkarılması halinde kotasyon ücretleri

iade edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci, beşinci, yedinci ve sekizinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının ilk defa kota alınma-

sında kota alma ücreti alınmaz. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsa

kotunda olan ortaklıkların yapmış olduğu ilave kota alma başvurularında, artırılan sermayele-

rinin nominal tutarı üzerinden ilave kota alma ücreti alınır.”
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“(5) Borsa yatırım fonları için kota alma ücreti, fon toplam değeri üzerinden hesaplanır.”

“(7) Borsada işlem görmeyen nitelikte olan ortaklık haklarını temsil eden sermaye pi-

yasası araçları için toptan alış satış işlemlerinde, toplam satış tutarı üzerinden toptan alış satış

işlem ücreti alınır. Borsada işlem gören nitelikteki ortaklık haklarını temsil eden sermaye pi-

yasası araçlarının, sermaye artırım yöntemiyle gerçekleştirilen satış işlemlerinden ücret alın-

maz. Ortakların sahip olduğu ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının satışı

durumunda satış işlemlerinden ilave kota alma tarifesiyle aynı oranda ücret alınır.

(8) Bu madde kapsamında belirlenen ücretler fatura tarihini izleyen 30 iş günü içerisinde

ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları için kotta kalma ücreti, bir

önceki yılın Aralık ayı sonu itibarıyla ortaklığın Borsa kotunda bulunan nominal sermayesi

üzerinden hesaplanan tutar ve bu payların yıllık ortalama piyasa değeri üzerinden hesaplanan

tutarın toplamından oluşur. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsa ko-

tunda olmayan ancak Borsada işlem gören ortaklıklardan da aynı esaslarda ücret alınır.

b) Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarında, bir önceki yılın Aralık ayı sonu

itibariyle kotta bulunan her tertip için maktu bir kotta kalma ücreti alınır.

c) Borsa yatırım fonları için kotta kalma ücreti, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle

Borsa kotunda bulunan fon toplam değeri üzerinden hesaplanır.”

“(2) Bu madde kapsamında belirlenen ücretler fatura tarihini izleyen 30 iş günü içeri-

sinde ödenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Kottan çıkarılan sermaye piyasası araçlarının tekrar Borsa kotuna

alınması durumunda ortaklıklar tarafından yeniden kota alma ücreti, ilave kota alma ücret ta-

rifesine göre hesaplanır ve fatura tarihini izleyen 30 iş günü içinde ödenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2014 29150

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2015 29459
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan (21) numaralı formül aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan YEKEDT
tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/5/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA UYGULANACAK
TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE  1 – 5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-
rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönet-
meliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve-

ya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterlili-
ğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2009 27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/10/2009 27363
2- 26/11/2009 27418 (Mükerrer)
3- 17/4/2010 27555
4- 6/11/2010 27751
5- 20/2/2011 27852
6- 3/11/2011 28104
7- 3/3/2012 28222
8- 18/9/2012 28415
9- 30/12/2012 28513 (2. Mükerrer)
10- 5/1/2013 28519
11- 28/3/2015 28309
12- 15/7/2015 29417
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b) EN: Avrupa Standartlarını,
c) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu,
ç) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
d) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam

ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
e) TS: Türk Standartlarını,
f) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
ifade eder.”
MADDE  2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) LPG numune alma işlemi ve analizleri, sırasıyla TS, EN ya da ISO

standartlarına uygun olarak yapılır.
(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığınca belirlenen ihtisas gümrüklerinden

yurtiçine girişlerde, Kurumca belirlenen esaslara uygun olarak analiz yapılarak rapor düzenlenir
ve bu raporlar Kuruma ve ilgili ithalatçıya ibraz edilir.

(3) Yurtiçi rafinerilerde üretilen LPG numunelerinin analizi, yurtiçi ve yurtdışı akredi-
tasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılır.

(4) Rafinerici Lisansı sahipleri, piyasaya sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uy-
gun LPG’yi arz etmekle yükümlüdür. Rafinerici Lisansı sahipleri ayrıca, dağıtıcı şirketlere ik-
mal ettikleri LPG’nin, ilgili standartlara uygun olarak yapılmış analizlere ilişkin raporları da-
ğıtıcı şirketlere ve Kurumca talep edildiği takdirde Kuruma vermekle yükümlüdür.

(5) Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bayilerine ve müşterilerine sevk ettikleri ürünün cinsini
temsil edebilecek şekilde ve sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun olarak alınacak
numunelere, bu standartlarda belirtilen analizleri yapmak ya da yaptırmak, bu analizlere ilişkin
raporları saklamak ve bu raporları dağıtıcılar arası ticaret kapsamında diğer dağıtıcılara, talep
edildiği takdirde bayilerine ve Kuruma vermekle yükümlüdür.

(6) Kurum, denetim kapsamında ya da ihbar ve şikâyetler üzerine yapılacak incelemeler
sonucunda; rafinerilerden, tüm dolum ve depolama tesislerinden, otogaz istasyonlarından, dök-
me LPG kullanıcılarının tesislerinden ya da LPG tüplerinden ilgili standartlara uygun olarak
numune alınmasına ve bu numunelere ilgili standartlara uygun analizlerin yapılmasına karar
verebilir.

(7) Yapılacak analiz ve testlerde, alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit
edildiğinde Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2007 26543
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-

bilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “YEK Kanununa ekli I ve II sayılı

Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları” ibareleri “YEK Kanunu uyarınca belirlenen fiyatları”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “18/05/2005

tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar” ibaresi “ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş ta-

rihe kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürür-

lükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “YEKDEM portföyü altına” ibaresi “ve” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek YEK

toplam bedeli (YEKTOB) aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;

YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),

LÜYTOBj: Her bir fatura dönemi için “j” görevli tedarik şirketi tarafından bölgesindeki

muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere öde-

necek toplam bedeli (TL),

UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas

veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),

YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısı olan üretim lisansı sahibine b uzlaştırmaya esas

veriş-çekiş birimi için uygulanacak olan fiyatı (ABD Doları/MWh),

KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alış kurunu

(TL/ABD Doları),

k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,

n: Lisanslı üretim tesisi olan her bir YEKDEM katılımcısına ait uzlaştırmaya esas

veriş-çekiş birimi sayısını,

a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,

m: YEKDEM katılımcısı olan görevli tedarik şirketlerinin sayısını,

ifade eder.
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(2) Her bir YEKDEM katılımcısına uygulanacak fiyat, YEK Kanunu ve Bakanlıkça

YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılan yönetmeliğe göre hesaplanır. Bu fiyat nihai

YEK listesinde her bir YEKDEM katılımcısı için ayrı ayrı gösterilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“YEKDEM gelirinin hesaplanması ve paylaştırılması

MADDE 15 – (1) YEKDEM katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest piyasaya

satışını gerçekleştirir. Söz konusu satış gelirine karşılık YEKDEM gelirini piyasa işletmecisine

öder.

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

Bu formülde geçen;

YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),

PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),

UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas

veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş

miktarını (MWh),

a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,

ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş

birimi sayısını,

l: t teklif bölgesi sayısını,

k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,

j: Kurul tarafından belirlenen tolerans katsayısını,

ifade eder.

(3) Her bir tedarikçiye Piyasa İşletmecisi tarafından ödenecek YEKDEM geliri tutarı

(YGT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı dikkate alınarak aşağı-

daki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;

YGTi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisine ödenecek YEKDEM geliri tutarını, (TL),

YG: Bir fatura dönemi için hesaplanan YEKDEM gelirini (TL),

ÖYOi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisinin ödeme yükümlülüğü oranını, (%),

ifade eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans

sahibine ödenecek ya da lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli

(YEKBED) YEKDEM gelirini de içerecek şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;

YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek ya da katılımcı

tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL),

UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas

veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),

YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygula-

nacak olan fiyatı (ABD Doları/MWh),

KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alış kurunu

(TL/ABD Doları)

m: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,

l: t teklif bölgesi sayısını,

j: Kurul tarafından belirlenen tolerans katsayısını,

n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş

birimi sayısını,

ifade eder.

(2) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler

nam ve hesabına YEKDEM katılımcısı olan her bir görevli tedarik şirketine ödenecek ya da

görevli tedarik şirketi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED), ken-

dilerince LÜY ilgili hükümlerine göre hesaplanmış olan ve 12 nci madde uyarınca YEKTOB

hesabında kullanılan LÜYTOB değeridir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Her bir YEKDEM katılımcısı lisansı kapsamındaki tesiste gerçekleşen tüm üreti-

mini serbest piyasaya satar ve bu satışa karşılık piyasa işletmecisine referans fiyat olan PTF’nın

tolerans katsayısı ile çarpılması ile belirlenen fiyat üzerinden hesaplanan YEKDEM gelirini

öder.”

“(3) Sistem güvenliğinin tehlikeye düşmesi durumunda MYTM’nin sistem kararlılığını

korumak için verdiği talimatlara uymak ve sistem işletmecisi sıfatı ile TEİAŞ’ın gerekli gör-

düğü her türlü tedbiri uygulamakla yükümlüdür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bu Yönetmeliğin uygulanması kapsamında, Bakanlığın onayladığı elektrik üretim

projesinde yer alan kaynak dışında farklı bir enerji kaynağının kullanıldığının tespit edilmesi
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halinde, ilgili dağıtım şirketi söz konusu durumu üç işgünü içerisinde Kuruma bildirir. Kurum

tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kapsama girdiği tespit edilen tüzel kişiler, Ku-

rul kararıyla içinde bulunulan yıl da dahil olmak üzere, YEKDEM kapsamından çıkartılır ve

geçmişe dönük olarak YEKDEM kapsamında bulunduğu her bir uzlaştırma dönemi için ken-

dilerine ödeme yapılan birim fiyat ile ilgili uzlaştırma dönemi piyasa takas fiyatı ve sistem

marjinal fiyatından küçük olan arasındaki fark ve ilgili uzlaştırma dönemi üretim miktarları

kullanılarak hesaplanan bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun

51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından

katılımcıya fatura edilir ve tahsil edilen bedel takip eden uzlaştırma dönemi YEKDEM gelirine

eklenir. İlgili katılımcının lisans sahibi olması halinde Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri çer-

çevesinde işlem tesis edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Kuruma yapılan başvurularda

başvuru sahibinin yanıltıcı bilgi ve/veya belge verdiğinin/düzenlediğinin tespiti halinde üretim

lisansı sahibi tüzel kişi bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz, ödenmiş tu-

tarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine

göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından katılımcıya fatura edi-

lir ve Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir. Bu kapsamda tahsil

edilen tutar takip eden uzlaştırma dönemi YEKDEM gelirine eklenir.

(2) Gerekli şartları taşımadığı halde YEKDEM’den faydalandığı tespit edilen katılım-

cının geçmişe dönük olarak YEKDEM kapsamında bulunduğu her bir uzlaştırma dönemi için

kendisine ödeme yapılan birim fiyat ile ilgili uzlaştırma dönemi piyasa takas fiyatı ve sistem

marjinal fiyatından küçük olan arasındaki fark ve üretim miktarları kullanılarak hesaplanan

bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine

göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek katılımcıya Piyasa İşletmecisi tarafından fatura edi-

lir ve tahsil edilen bedel takip eden uzlaştırma dönemi YEKDEM gelirine eklenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “DUY

uyarınca işletilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki madde eklenmiştir.

“Tolerans katsayısı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tolerans katsayısı başlangıç değeri 0,98’dir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/5/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2013 28782
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA

SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı

bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli

ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düze-

yinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda eko-

nomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin des-

teklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kal-

kınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye

esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.yi,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama sistemi alımları için yapılan başvu-

ruyu,

d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
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f) Hibeye esas mal alım tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe söz-

leşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,

g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden ya-

rarlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine

Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin ak-

dinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri

doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il

müdürlüğü tarafından belirlenen birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama sistemi alımlarını,

i) Program: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin

Desteklenmesini,

j) Referans fiyat: Uygulama yılı itibarıyla Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel

sulama sistemleri için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayınlanan fiyatı

veya bu listede yer almayan bireysel sulama sistemleri için il müdürlükleri tarafından belirlenen

fiyatı,

k) Referans fiyat farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her

bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

l) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe

oluşturulacak komisyonu,

m) Tedarikçi: Bu Tebliğ kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal

sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

n) Toplam mal alım tutarı: Bu Tebliğ kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı

yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,

o) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama

esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve

Programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Ge-

nel Müdürlük tarafından hazırlanan rehberi,

ö) Uygulama sözleşmesi: Bu Tebliğ kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile

tedarikçi arasında yapılacak akdi,

p) Uygulama yılı: 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, Programa ilişkin başvuru ve

uygulamanın yapılacağı her bir yılı,
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r) Veri tabanı: Bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı

olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelce veri girişlerinin yapılabildiği internet

ortamında çalışan yazılım sistemini,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan

başvuru sahiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tek-

liflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlem-

lerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.

ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve

teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, istatistiki çalışma ve gerek-

tiğinde kontrol işlemlerini yapar.

e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya

eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü;

a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve

teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinas-

yonunu sağlar.

b) Başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde,

güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşmesinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçek-

leştirilmesinin sağlanmasından, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onay-

lanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Mü-

dürlükçe istenen, bu belgeleri gönderir.

c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan

yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve

zamanında veri tabanına girerler.
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İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi;

a) Başvuru sahiplerine, başvuruların hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulduğunda ge-

rekli bilgilendirmeyi yapar.

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları ince-

leyerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme ta-

leplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gön-

derir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler

Yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki beş adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama ma-

kinesi alınması,

d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü

arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla kırk beş gün içeri-

sinde tamamlanır. 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen

yatırım konularına ilişkin alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının da kırk beş günlük

süre içinde tamamlanması gerekir. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında

yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama siste-

minin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç otuz gün içerisinde il

proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.

Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı

olmak şartıyla, başvuru sahibi 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından

sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir.
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(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket,

limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal

üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler

ve yukarıda belirtilen şirketler, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yatırım

konusu hariç olmak üzere, kendilerine ait arazilerde veya en az üç yıl ve üzeri süreyle kiralama

yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana

sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde

veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabi-

lirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

(3) Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe

desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. Başvuru yapılan yıl da-

hil olmak üzere son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve kadastro müdürlükle-

rince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular

ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilir. Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son üç

yıldan daha önceki yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam

eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa yapılacak başvuru olarak değerlendi-

rilir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının

%50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına

ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uy-

gulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esas-

lara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorum-

ludur.

(6) Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C.

Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Ya-

tırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında

modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan

aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe

sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve Hibe Desteği Verilecek

Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği tutarı ve oranı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde

belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe

başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında

tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı

olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı

yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için

200.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım

yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir.

Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Hibe desteği verilecek uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE 12 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularına ilişkin

bireysel sulama sistemlerinin alım giderleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği

kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, te-

darikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım be-

delleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(3) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım

faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal

alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalan-

dırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(4) Yatırımcılara, aşağıda yer alan bireysel sulama sistemi grupları için belirtilen deneme

ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile gü-

neş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre,

kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağ-

murlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz

montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,
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b) Center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde

çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(5) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü

olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırıl-

malı ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları

ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname

şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(8) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı

için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde ka-

mu kaynakları kullanılamaz.

Hibe desteğine uygun olmayan mal alım giderleri

MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır;

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son iki yıldan önce olan bireysel

sulama sisteminin alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının

tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,

k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yatırımcıların tedarikçilerden temin ede-

ceği teknik belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 29 Nisan 2016 – Sayı : 29698



(2) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası,

yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından su-

lama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvu-

rularında, tarla içi sulama sistemi ile su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı

birlikte projelendirildiği durumlarda, su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz,

aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi siste-

mini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe baş-

vurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda,

güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %50’sini aşamaz, aşması durumunda artan

kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yatırım konusu kapsamında

yer alan makinelere ilişkin olarak; başvurusuna ait teknik projelendirme esasları ve arazi bü-

yüklüğü güncel Uygulama Rehberinde belirlenen kriterlere uygun olmayan ve/veya yatırıma

konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konusuna başvuru yapamaz.

Ancak, bu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kamu arazilerinde on yıl ve üzeri kiralama

veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

MADDE 14 – (1) Başvurular, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bireysel su-

lama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan baş-

vuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri şunlardır;

a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis

Belgesi,

b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi.

(3) 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında yeraltı suyu kullanma bel-

gesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu

kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi

sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan ara-

zilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu

kullanma belgesi alınması gerekir.
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(4) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sula-

ma sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama

birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için

birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için

toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu

belgeler uygun görülmez.

(5) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Reh-

berinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın uygulama yılı itibarıyla 1

Ocak tarihinden başlayarak kırk beş gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar,

başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edi-

lerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sa-

hibi tarafından imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi başvuru esnasında iki nüsha

olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri

tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe

denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvu-

ruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il

proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşı-

lacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda

bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama so-

rumluluğu yoktur.

(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları

ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin

edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek çalıştay, bilgilendirme toplantıları veya in-

ternet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tara-

fından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlen-

dirilebilir.
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(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin 10 uncu mad-

dede belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma belgesinde yer

alan belgelerin var olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru

evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar

bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı

güncel Uygulama Rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve

incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama sisteminin su kay-

nağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Gerektiğinde

bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer kamu kurumla-

rından görevlendirilebilir.

(2) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk

kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Mü-

dürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değer-

lendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tu-

tarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları

çerçevesinde belirlenir.

(2) Başvuruların, idari yönden incelenmesinde ve teknik inceleme ve değerlendirilme-

sinde uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarını geçme-

mesi durumunda uygun görülen başvurular için asil başvuru sahibi listesi hazırlanır. Uygun

görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması du-

rumunda ise, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme

Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır. Yapılan puanlama sonuçlarına göre asil ve

yedek başvuru sahibi listeleri hazırlanır. Hazırlanan bu listeler il müdürlüğünün onayı ile ke-

sinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en

fazla yirmi günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme
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kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi

durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi beş günü

geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine on gün

içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri on gün sü-

resince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanır, bu başvuru sahiplerine

ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasının

son gününden itibaren on günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahip-

lerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belir-

lenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında beş gün süresince yayınlanır,

bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçla-

rının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanmasının son gününden iti-

baren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleş-

mesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai

bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sa-

hipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu

Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının

yayınlanmasından itibaren on gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zo-

rundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip

eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, sözleşmede

yer alacak referans fiyat farkı tutarı ve hibeye esas mal alım tutarı miktarları, başvuru süresinin

bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmî internet sitesinde yayınlanan referans

fiyat listeleri yardımıyla belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst li-

mitleri ifade eder ve bu tutarın tespitinde kullanılan fiyatlar referans fiyatın üzerinde olamaz.

Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sisteminin hibe söz-

leşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.
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(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Ta-

raflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tara-

fından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden

yararlandırılmazlar.

(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan

önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi

durumunda hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Bireysel sulama sistemi alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 21 – (1) Yatırımcı bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi

koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesheder.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alı-

mını, başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın başvuruya ait proje unsurları değiştirile-

mez. Ancak, başvuruya ait proje unsurlarında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması ge-

rektiği takdirde mal alım süresi içinde yatırımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile il mü-

dürlüğüne başvurur. İl proje yürütme birimi on gün içerisinde değişiklik talebini inceler, deği-

şikliğin uygun görülmesi halinde, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarı ile

bu tutara ilişkin sözleşme ekindeki malzeme miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi

kaydıyla yatırımcı ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik

yapılabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sistemi

için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura kalemlerinin

veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üze-

rinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama sisteminin hibeye esas yatırım tutarı referans

fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura ka-

lemlerinin veya bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama sisteminin, başvuru yaptığı parselde monta-

jının tamamlanmasından sonra alıma ait faturayı kestirir ve güncel Uygulama Rehberinde ör-

neği yer alan Mal Teslim Tutanağını düzenletir.
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Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme

taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümle-

rine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep

Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben on gün içerisinde, son

gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il mü-

dürlüğüne teslim eder.

(2) Mal alım faturasının tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden

kırk beş gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması ve/veya ödeme ta-

lebinin süresi içinde yapılmaması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe

sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre

uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(3) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren otuz gün içe-

risinde bireysel sulama sisteminin başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit

tutanaklarını düzenler.

(4) Hibe sözleşmesine uygun olarak mal alımı yapan ve tespit işlemleri tamamlanan

yatırımcıların ödeme taleplerine ait veriler il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, veri tabanına

girilir. İl müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olmak üzere, veri tabanından alınan ödemeye

esas yatırımcı listesi iki nüsha, ilçe detayında icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir.

Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı listesinin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüs-

hası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye

esas yatırımcı listesi, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince banka ödeme formatına dönüştü-

rülür.

(5) İl müdürlükleri, ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve öde-

necek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce Hata Düzeltme başlığı altında doğru bilgiler,

uygulama yılı itibarıyla ödemelerin son ayı olan Aralık ayının en geç yedisine kadar Genel

Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde

ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi

numarasına göre yatırımcı adına Bankadaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
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(4) Ödemeyle birlikte, yatırımcılar tarafından; vergi dairelerinden alınacak veya il mü-

dürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair

belge ile tüzel kişiliği haiz yatırımcılar tarafından bunlara ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumuna

vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

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

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

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan

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

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

sorumlu tutulurlar.

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

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdür-

lüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23

üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama

sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değişti-

remez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırım-

ları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve

Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen

tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi

durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, des-

tek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi, genelgeler ve veri tabanı

üzerinden duyurular yayınlanır. Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde

güncellenebilir. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 3/5/2015 tarihli ve 29344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve

Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) yürürlükten kal-

dırılmıştır.

2016 yılı başvuruları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

kapsamında, Programın başlangıç yılı olması nedeniyle, 2016 yılına ilişkin başvurular bu Teb-

liğin yayımı tarihinde başlar.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Dosya No : 2015/49 
Karar No : 2015/1045 
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

29/12/2015 tarihli ilamı ile TCK.nun 157/1, 52, 53 ve 58. maddeleri gereğince 1 Yıl Hapis ve 100 TL 
Adli Para cezası ile cezalandırılan İmam Bakır ve Göli oğlu, 01/01/1975 doğumlu, Şanlıurfa, 
Eyyübiye, Eyyübiye mah/köy nüfusuna kayıtlı Murat Kebapçıoğlu tüm aramalara rağmen 
bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve 
tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye bir dilekçe 
verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip Hakime 
onaylatmak suretiyle, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğuna, temyiz edilmediği takdirde 
kararın kesinleşeceğine, 

İlanın bir örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına, 
İlan ücretinin sanık Murat Kebapçıoğlu'ndan alınmasına karar verilmiş olup 
İlanen tebliğ olunur. 2814 —— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/453 
Karar No : 2015/829 
Resmi Belgede Sahtecilik, suçundan Mahkememizin 08/12/2015 gün 2013/453 Esas 

2015/829 sayılı ilamı ile sanık MURAT YİĞİT'in, 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY 25 GÜN 
HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) 
cezası ile cezalandırılmasına, 47,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline, dair verilen kararın 
tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek 
üzere zabıt katibine verilecek beyan ile Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği aksi halde kararın 
kesinleşeceğine karar verilmiş olup, Kerim ve Fatma oğlu, 20/01/1981 doğumlu, Kars, Selim, 
Koşapınar mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT YİĞİT tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm 
özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 2815 

—— • —— 
İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 
Esas No : 2015/71 
Karar No : 2015/1345 
5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Kemal ve Emine oğlu, 24/04/1972 İzmir 

doğumlu, Özkan YÜNCÜ'ye Mahkememizin 26/10/2015 tarihli kararı ile 5607 Sayılı yasanın 3/5 
maddesi gereğince 2 YIL 7 AY 20 GÜN HAPİS 2.500 TL ADLİ PARA CEZASI ile 
cezalandırılmasına karar verilmiş olup sanık bütün aramalara rağmen bulunup karar tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde de temyiz hakkının 
bulunacağı, ilan ücreti ile Mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 

 2914 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT 150 ADET KLİMALI YOLCU VAGONUNUN 

DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIMI  
İLE SOĞUTMA SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARIN  

ONARIMINA AİT HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/146983 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419 - 4149 / 0 312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
1 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 150 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değişmesi 

gereken malzemeler dahil periyodik bakım-Onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen 
arızaların onarımına ait hizmet işi 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 31/05/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL 
bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3980/1-1 
—— • —— 

ERTELEME İLANI 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından TSI sertifikalı Eanoss 

tipi vagonlarda kullanılmak üzere 11 kalem vagon malzemesi satın alımı için yapılacak ihale 
17.05.2016 Tarih, saat 14.00’e ertelenmiştir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/113803 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490   ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı 
     ve miktarı : 11 KALEM VAGON MALZEMESİ 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 17.05.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4048/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale 
Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/145916 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km.   42600 Ilgın/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya döneminde 

istihsal edilecek kristal şekerin 130 gün (±%20 toleranslı) 
süresince her vardiyada en az 1 adet ekip başı ve 20 adet 
işçi olmak üzere 3 vardiyada 3 Ekip başı 58 düz işçi ve 2 
Engelli işçi olmak üzere toplam 63 kişi ile (±%20 
toleranslı) süresince ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık 
polipropilen torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker 
ambarına 24 saat/gün kesintisiz verilmesi hizmetidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 
tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2016/2017 
Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 gün). 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 18/05/2016 Çarşamba günü, saat 14:00 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (YüzOnSekiz) Türk Lirası 

karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
7 - Diğer Hususlar 
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4043/1-1 
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YENİ NESİL YAZARKASA SİSTEMİ VE PROGRAMI ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Fabrika satış mağazalarında kullanılmak 

üzere 7 Adet yeni nesil yazarkasa sistemi ve programı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 05.05.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 4040/1-1 

—— • —— 
1000 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan, 18.000.000 adet 1000 gr. Rize Turist Çay Poşeti 

(10.000.000 Adet Rize teslimi - 8.000.000 Adet Ankara teslimi), %20 artar - azalır opsiyonlu 
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.05.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3691/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu 

parselde kayıtlı 2.886,18 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 05/04/2016 tarihli ve 2016/365 sayılı 
Belediye Encümen kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 
''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' satışa sunulacaktır. 

2 - Satış ihalesi Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş 
adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 12/05/2016 
PERŞEMBE günü saat 14:00' da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu parselde kayıtlı 2.886,18 
m2'lik arsa, muhammen bedeli 4.906.506,00-TL (DörtMilyonDokuzYüzAltıBinBeşYüzAltı TL) 
KDV hariçtir. 
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4 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 1701 ada 9 nolu parselde kayıtlı 2.886,18 
m2'lik arsanın geçici teminat bedeli 147.195,18-TL (YüzKırkYediBinYüzDoksanBeş TL OnSekiz 
Krş) olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır. 

5 - İhaleye ilişkin Şartname bedeli 250,00-TL (İki Yüz Elli TL) olup, şartname 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri 
içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların 
şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur. 

6 - İhale konusu tam taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ihale tarihine kadar hafta içi mesai 
saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir. 

7 - İhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kişilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye 
katılabilmeleri için son başvuru tarihi 12/05/2016 Perşembe günü saat 13:00'a kadar olup, 
başvurular Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 
yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8 - İstekli gerçek kişi ise:  
* Satışa çıkan gayrimenkulü bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,  
* 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, Türkiye’de 

ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, 
* İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, 
* Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, 
* İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
* Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 
* Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
* Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 
* Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

İstekli tüzel kişilik ise: 
* Satışa çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe, 
* Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, 

* İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, 

* Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, 
* Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, 
* İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
* Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 
* Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
* Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 
9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 4057/1-1 
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YEDEKLEME YAZILIMI VE DİSK TABANLI YEDEKLEME ÜNİTESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İçişleri 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) İhtiyacı Yedekleme Yazılımı ve Disk Tabanlı Yedekleme 

Ünitesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 4044/1-1 
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21 ADET FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Birimleri ve Şubeleri ihtiyacı 21 adet 

fotokopi makinesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09.05.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 4045/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 29 Nisan 2016 – Sayı : 29698 

 

3 KALEM ÜTÜ MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3’üncü Hava İkmal Bakım Merkezi 

Komutanlığı’nın (Etimesgut/Ankara) ihtiyacı 3 kalem ütü makinası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik özelliklerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler belgesiyle sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik özellikler belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.05.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4046/1-1 
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FABRİKAMIZ BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İLE BUHARLAŞTIRICILI 

BORULARIN SU JETİ MAKİNESİ İLE TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt no : 2016/138635 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0446 223 95 00 - 0446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Borulu Tip Isı Değiştiricileri İle 

Buharlaştırıcılı Boruların Su Jeti Makinesi İle 

Temizlenmesi İşi 

b) Teslim yeri : Erzincan Şeker Fabrikası Ambarı. 

c) Teslim tarihleri : İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12/05/2016 Perşembe Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; İdari Şartnamede 

belirtilmiştir. 

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 12.05.2016 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 

ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 3989/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan Hizmet Alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - İdarenin Adresi  : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111   

45500 Soma / MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

Niteliği - Türü - Miktarı K.İ.K. No Dosya No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 

Eynez Yeraltı Kontrol Şube 

Müdürlüğü’ne bağlı stok sahalarından 

525.000 ton kömürün Soma B Termik 

Santralı 1-4, Yırca Kapı ve 5 - 6 

Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi  

2016/145965 2016-755 
18/05/2016 

saat: 14:00 

120 

gün 

 

b) Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi   : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü   : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / 

Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 4033/1-1 
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REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBİLYALARI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Karabük Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALENİN KAPSAMI: 
Aşağıda belirtilen reklam araçları ve kent mobilyaları 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile teknik şartnameye göre istekli tarafından yapılarak işletilmek üzere 
120 ay süre ile kiraya verilecektir. 

REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBİLYALARI SAYILARI 
a) 100 adet Billboard 
b) 10 adet Dijital Totem 
c) 5 adet Geri Dönüşümlü Clp Yatay 
d) 5 adet Hareketli Megalight 
e) 5 adet Hareketli Otobüs Durağı 
f) 2 adet Led Ekran 
g) 5 adet Mini Durak 
h) 30 adet Otobüs Durağı 2 Modüllü 
i) 35 adet Otobüs Durağı 3 Modüllü 
j) 12 adet Otobüs Durağı 5 Modüllü 
k) 30 adet Sabit Clp 
l) 4 adet Sabit Kule Clp 
m) 5 adet Sabit Megalight 
2 - İHALENİN TARİHİ VE YERİ: 
İhale 12.05.2016 tarihinde Perşembe günü saat 15.00'de Karabük Belediyesi Encümen 

salonunda yapılacaktır. Teklifler ihale gün ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. 
3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 
1) Türkiye’de tebligat için adres göstermek  
2) 2016 yılı içerisinde alınmış meslek odası veya ticaret sanayi odası kayıt belgesi 
3) İmza beyannamesi veya imza sirküleri 
4) İsteklilerin adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 

vekâletnamelerin ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri. 
5) İdareden alınmış onaylı ihale şartnamesi ve alındığına dair belge 
6) Belirtilen teminatı ve teminat kabul edilecek diğer değerleri vermek 
7) Ortak girişim olması halin de ortak girişim beyannamesi 
8) Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri ve tüzel kişiliği yetkili olduğuna dair belge 
9) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden) 
10) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (İstenilen tüm 

belgeler asıl veya noter onaylı olacaktır) 
 4 - AYLIK KİRA BEDELİ KDV HARİÇ GEÇİCİ TEMİNATI 

35.000,00 TL. 126.000,00 TL. 
5 - Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı 

olarak ihaleye katılamazlar. 
6 - İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir 

servisinden temin edilebilir. 
7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 
Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 
İlan olunur. 3937/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
EK FİNANSMAN 

(TKMP-EF) 
Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi 
Grup 22/a-1 

IBRD Kredi No: 8541-TR 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış 
olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği 
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri 
kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a 
uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a 
Uygulaması) Grup 22/a-1.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve 
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle 
kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır. 
22-a uygulama alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir. 

 
İhale 

Paketi 
No 

Sözleşme 
Referans No Yer 

Toplam 
Birim 
Sayısı 

2-4 SKY-ARF Sakarya İli Arifiye, Hendek ve Pamukova İlçeleri. 24 

4-18 CNK-ECB Çanakkale ili Gelibolu ve Eceabat İlçeleri. 19 

9-19 BYB-DMZ Bayburt İli Aydıntepe, Merkez ve Demirözü İlçeleri. 63 

9-30 RZE-PZR Rize İli Pazar, Derepazarı, Çayeli ve Merkez İlçeleri. 38 

10-18 AMS-MRK V Amasya İli Merkez ve Suluova İlçeleri. 40 

10-19 SMS-HVZ Samsun İli Havza ve Çarşamba İlçeleri. 85 

10-20 SNP-GRZ Sinop İli Gerze, Dikmen, Ayancık ve Erfelek İlçeleri. 19 

10-21 ORD-PRS Ordu İli Perşembe, Ünye ve İkizce İlçeleri. 30 

11-13 KHR-MRK II 
Kırşehir İli Merkez, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent ve 
Akpınar İlçeleri. 

29 

12-20 ADN-KZN Adana İli Kozan ve Pozantı İlçeleri. 19 

12-21 HTY-ANT IV Hatay İli Antakya ve Defne İlçeleri 22 

19-9 KST-MRK III Kastamonu İli Merkez İlçesi 28 

19-10 KRB-MRK Karabük İli Merkez ve Eskipazar İlçeleri. 13 

19-11 ZNG-MRK II Zonguldak İli Merkez, Kozlu ve Kilimli İlçeleri. 27 
 



29 Nisan 2016 – Sayı : 29698 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 
verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 
dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 400,00 TL (DörtyüzTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 
Girişimci Şubesindeki 7038550-5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda 
verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri 
aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için 
yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 413 64 47 / +90 551 41 27 Fax: +90 312 413 64 02 
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 02/06/2016 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 02/06/2016 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar 
teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı 
gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30’da açılacaktır.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
 3988/1-1 

—— • —— 
ÖN YETERLİK İLANI 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimince proje kapsamında 

2 Kalem Mamul Mal Alımı-Kenar Anahtarlama Cihazı Alımı (Montajı ve Kurulumu) ile 
Kablosuz (Wireles) Kontroller Alımı (Montajı ve Kurulumu işi 01.12.2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2016/144920 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 
Şehitkamil/Gaziantep, TÜRKİYE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 342 317 13 57     Fax: 0 342 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği  
    İnternet adresi (varsa) : bap.gantep.edu.tr 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Mamul Mal Alımı-Kenar Anahtarlama Cihazı 

Alımı (Montajı ve Kurulumu) ile Kablosuz (Wireles) 
Kontroller Alımı (Montajı ve Kurulumu 
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b) Teslim [yeri/yerleri] :  Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, 
TÜRKİYE 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) Takvim 
Günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 12.05.2016 Perşembe günü - Saat: 10.00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.1’den görülebilir. 
4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.4’den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.5’den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.6’den görülebilir. 
5 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin bap. gantep.edu.tradresinde görülebilir ve 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Gaziantep Üniversite Şubesi nezdindeki 
TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 no.lu hesaba yatırılmak zorundadır. Ön yeterlik dokümanı 
150,00-TL (Yüz Elli Türk lirası) ve ihale dokümanı 150,00-TL (Yüz Elli Türk lirası) karşılığı 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 
27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 12.05.2016 tarihi saat 10.00’a 

kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 
P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE adresine elden teslim edilebilecektir. İadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmeyecektir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname 
eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4059/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Orman ve Su işleri Bakanlığından: 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN 
07/08/2015 tarih ve 29438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Birikim Grup Enerji 

Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince 2 (iki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına 
karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesinde 2015/2210 Esas sayılı dosya ile açılan 
davada Ankara 18. İdare Mahkemesince verilen 09/03/2016 tarih ve E.2015/2210, K.2016/509 
sayılı Kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4035/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Fahri ve Niyazi Kuran Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı. 
VAKFEDENLER: Niyazi KURAN. 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/02/2016 tarihinde kesinleşen 23/12/2015 tarih 
ve E:2015/305, K:2015/517 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, 
sanat ve kültürel alanlarda da maddi, manevi destek ve yardımlarda bulunarak ülkemize sağlıklı, 
nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen aydın insan gücü yetiştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (Nakit) 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Tasfiyeden arta 

kalan mal ve hakları aynı amaçlarla faaliyet gösteren bir başka vakfa veya resmi kuruluşa 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3982/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Sarayyeri Köyü Camii Tesisi Vakfı 
VAKFEDENLER: Refia Öner, Kemalettin Sezgin 
VAKFIN İKAMETGAHI: DÜZCE 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Düzce Asliye Hukuk Yargıçlığının 02/05/1951 tarihli ve E:1949/332, K:1951/219 sayılı kararı 
VAKFIN AMACI: Vakfın malvarlığı olan tarladan elde edilen hasılat ve semereleri ile 

bunların bedellerini, Sarayyeri Köyünde kain ve köy şahsiyeti maneviyesine ait caminin hatip, 
imam ve müezzin ücretlerine, caminin bilcümle tamir ve tenvir masraflarına ve artarsa su 
yollarına ve mezarlık imar işlerine sarf etmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI : Düzce, Sarayyeri Köyü Hududu, Kozluk Mevkiinde bulunan 
tahminen 25.000 m2 yüzölçümlü tarla (Yeni: Düzce İli, Sarayyeri Mahallesi, Dereli Mevkii, 32 
parsel sayılı 30.120 m2 yüzölçümlü taşınmaz)  

YÖNETİM KURULU: Ali Acar, Servet Acar (Düzce 1. Noterliğince düzenlenen 
25/09/1948 tarihli ve 1950 yevmiye nolu tesis senedine göre belirlenecektir.) 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3983/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat 
Mühendisi Aydın KABATAŞ (Denetçi No:12515, Oda Sicil No: 70164) tarafından, Ankara 16. 
İdare Mahkemesinin 2015/545 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 18.12.2015 
tarihli ve E.2015/545-K.2015/2047 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Aydın KABATAŞ 
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.04.2016 tarihli ve 9726 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3985/1-1 
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Seyhan (Adana) Belediye Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

ADANA - SEYHAN SUCUZADE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KENT 
MEYDANI VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

01/04/2016 tarih ve 29671 sayılı Resmi Gazete’nin 66,67,68,69 nolu sayfalarında 
yayımlanan Adana - Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve 
Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması'na ait yarışma şartnamesinin bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmış olup, şartnameye esas ilan metninde aşağıdaki maddelerde 
düzeltme yapılmıştır. 

İlan metninin; 
3. Maddesinde “Yarışmanın konusu, Adana’ da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe 

belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında 
kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre 
yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması 
öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Mimari Projesinin arazi, 
çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine 
yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde 
kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2’lik alanın bu projeden nasıl 
etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır.” 
denilmekte olup, 

3. Maddesi “Yarışmanın konusu, Adana’da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe 
belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında 
kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre 
yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması 
öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Kentsel Tasarım 
Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı 
gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının 
güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2’lik alanın bu 
projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate 
alınacaktır.” olarak düzeltilmiştir. 

4. Maddesinde “Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi 
şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların 
tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, yetkileri idareyle ilişkilerinin 
yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten 

men cezalısı durumunda olmamak.  
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
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f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan 
danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, 

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak 
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 

h) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL’yi (Yüzelli 
Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana - Seyhan 
Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli 
notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim 
bilgilerini bırakmaları zorunludur. 

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda 
belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri 
yarışmacının adresine gönderilecektir. 

Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00’dir. Bu şartlara uymayanlar 
yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul 
edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. 

Yarışma şartname ve eklerine Seyhan Belediyesinin, www.seyhan.bel.tr web adresinden 
de ulaşılabilir.” denilmekte olup, 

4. Maddesi “Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi 
şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (h) bendi dışında, diğer koşulların 
tamamına uymaları zorunludur. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 
a) Yarışma, alanın büyüklüğü ve konusu sebebiyle disiplinler arası bir ekip çalışması 

gerektirmektedir. Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler 
katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte danışman olarak da yer alabilirler. 
Yarışmacılar diğer uzmanlık alanlarından da danışmanlık desteği alabilirler. Ekip içerisinden bir 
kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı 
bireysel ve ekip olarak sorumludur. 

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olmak ve meslekten men cezalısı 
durumunda olmamak.  

c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
f) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan 

danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, 
h) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
ı) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL’ yi (Yüzelli 

Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana - Seyhan 
Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli 
notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim 
bilgilerini bırakmaları zorunludur. 
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Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda 
belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri 
yarışmacının adresine gönderilecektir. 

Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00’dir. 
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 

sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışma şartname ve eklerine Seyhan Belediyesinin, www.seyhan.bel.tr web adresinden 
de ulaşılabilir.” olarak düzeltilmiştir. 

6. Maddesinde; 
YARIŞMA KURUMSAL DANIŞMANLARI: 
Nazım BİÇER İnş. Müh. TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana Şb. 
Ramazan DOĞRU Peyzaj Mim, TMMOB Peyzaj Mim. Odası Adana Şb. 
Hasan Emir KAVİ Mak. Müh. TMMOB Mak. Müh. Odası Adana Şb.  
Yakup TATLI Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plan. Odası Adana Şb.  
Ozan V. TÜZÜN Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şb. 
denilmekte olup, 
6. Maddesi; “YARIŞMA KURUMSAL DANIŞMANLARI” kısmı ile isim ve ünvanların 

tamamı ilan ve yarışma şartnamesinden çıkartılmıştır. 
7. Maddesinde “Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki 

ödül ve mansiyonlar verilecektir. 
A) BİRİNCİ AŞAMA: 
Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar 

verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on yarışmacı mansiyon 
almaya değer görülecek, her bir mansiyon sahibine ikinci aşama sonunda 10.000 TL ödenecektir. 

B) İKİNCİ AŞAMA: 
İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden üçü için toplam 120.000 TL (Yüz Yirmi 

bin Türk Lirası) ödül verilecektir.  İdare ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 
TL(On Bin Türk Lirası) verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı 
konusunda serbesttir. Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma 
sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.” denilmekte olup, 

7. Maddesi “Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül 
ve mansiyonlar verilecektir. 

A) BİRİNCİ AŞAMA: 
Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar 

verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on (10) yarışmacıya bu 
aşamada herhangi bir ödül veya bedel ödenmeyecektir. 

B) İKİNCİ AŞAMA: 
İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden ilk üçü için toplam 120.000 TL (Yüz 

Yirmi bin Türk Lirası) ödül verilecektir. Bu ödüllerin dağıtım miktar ve biçimi jüri kararına 
bağlıdır. Kalan 7 adet projeye 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)’şer değerinde mansiyon 
verilecektir. İdare ayrıca satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) 
verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. 
Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen 
otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. 
maddesine göre net olarak ödenir.” olarak düzeltilmiştir. 4038/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliğinden:  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen  
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli 
Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır. 

2016/2.Dönem YMM Sınav Tarihleri : 30 Temmuz - 8 Ağustos 2016 
* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 30 Mayıs 2016 
* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 11 Temmuz 2016 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Mayıs 2016 tarihi itibariyle sınava 
katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.   

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen 
son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar 
başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 
Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 

özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) 
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.  

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı; 
1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 
2) Finansal Yönetim, 
3) Yönetim Muhasebesi, 
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 
5) Revizyon, 
6) Vergi Tekniği, 
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 
9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı, 
konularından yapılır. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 
1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)  
2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil 

belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv 
bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

3) İkametgah belgesi, 
4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği 
5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 
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6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar 
için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi), 

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,  
8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,  
9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,  
10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge” 
11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 
a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin 
başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa 
uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,  

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) 
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 
sirkülerinin noter onaylı örneği, 

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş 
belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), 

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, işe 
giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), 

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü 
(SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul 
gazeteleri)  ve genel imza sirküleri, 

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 
8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.), 

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 
8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)  

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders 
başına 135,00 TL olmak üzere,  ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.350,00 TL ödemenin 
yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen 
banka hesaplarından birisine ödenecektir.  

Banka bilgileri; 
• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,  
• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591,  
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140, 
f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, 
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav 
süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 
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Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak 
öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile 
başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.) 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 

isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, 
imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri 
mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 
Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir. 

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini 
gösteremeyenler sınava alınmayacaktır. 

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır 
7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
İlan olunur. 3987/1-1 

————— 
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA 

İLİŞKİN DUYURU 
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir 
illerinde yapılacaktır. 

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet 
sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır. 

2016/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 30-31 Temmuz 2016 
* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi : 10 Haziran 2016 
* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi : 11 Temmuz 2016 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 10 Haziran 2016 tarihi itibariyle 
stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) ve 
staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir. 
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Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen 
son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar 
başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;  
1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 
Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 
olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. 

2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / 
veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden 
sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 

3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 
yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu 
maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, 

gerekir.  
SINAV KONULARI 
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.  

• Finansal Muhasebe, 
• Finansal Tablolar ve Analizi, 
• Maliyet Muhasebesi, 
• Muhasebe Denetimi, 
• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 
• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari 

Yargılama Hukuku), 
• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 
• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. 

maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet 
süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 
2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)  
2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil 

belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv 
bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 
4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı 

Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği 
onay belgesi), 

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 
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6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak 
mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı 
hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı 
çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi, 

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,  
8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 
9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 110,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava 

katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 770,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar 
için ise toplam 880,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 
alan  banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de 
ödenebilir. Banka bilgileri; 

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,  
• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591  
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140  
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı 
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara 
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav 
başvurusunu yapmaları gerekir.  

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME 
Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, 

son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen 
Caddesi No: 562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir 
(Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda 
bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde 
düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal 
edilecektir. 

1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı 
çıktısı olarak alınabilecektir.  

4. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini 
gösteremeyenler sınava alınmayacaktır. 

5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 
7. Sınava başvurup,  katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
İlan olunur. 3986/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 6 
(altı) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

SINAV 
Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan 

adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) 
internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca 
sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 

 
Alanı Kadro Adedi Mezun Olunan Alan/Bölüm Sınav Türü ve Puanlar 

Hukuk 2 Hukuk Fakültesi KPSS - P79 
Uluslararası İlişkiler 2 Uluslararası İlişkiler KPSS - P33 
Kamu Yönetimi 1 Kamu Yönetimi Bölümü KPSS - P37 
İşletme 1 İşletme KPSS - P19 

 
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
1 - 2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki 

tabloda yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 85 puana 
sahip olmak. 

2 - Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen 
bölümlerinden birini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi 
veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak. 

3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 
taşımak. 

4 - Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 
olmak. (01 Ocak 1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.) 

5 - Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile 
vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan 

üzerinden 85 (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan 
görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu 
Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 
yapıştırılmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 30 Mayıs-10 Haziran 2016 tarihleri 
arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 
1600.Cadde No: 1 06539 Bilkent/ANKARA adresine şahsen, elden, posta (iadeli taahhütlü) veya 
kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza 
girişi yapılan evraklar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

a) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin fotokopisi 
b) KPSS sonuç belgesinin kontrol kodlu bilgisayar çıktısı. 
c) Adayın özgeçmişi. 
SÖZLÜ SINAV: 
Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde 

olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer 
alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak 
kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler. 
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Sözlü sınavda adaylar, 
a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa 

Hukuku, İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili 
hükümleri, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar) konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilir. 
Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 

(elli) puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden 
değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 
100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması 
şarttır.  

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 
SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ 
Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro 

sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan 
adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için 
müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday 
sıralamada üstte yer alır. 

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. 
İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır. 

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA 
Sınavda başarılı olan adaylar; 
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı 

beyanını, 
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını, 
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını, 
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını (son 6 ay içinde çekilmiş), 
d) Mezuniyet belgesinin noter tasdikli veya kurumca onaylanmış suretini 
sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde 

Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları 

yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve 
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi 
içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da 
herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine 
yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı 
Telefon: (312) 298 75 68-70-71 
Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli 

görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. 
Kamuoyuna duyurulur. 3836/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4050/1-1  
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 4051/1-1 



29 Nisan 2016 – Sayı : 29698 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 4056/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cevdet COŞKUN’un Atanması

Hakkında Karar (No: 2016/30)

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/04/2016 Tarihli ve

166 Sayılı Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/04/2016 Tarihli ve

167 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik

Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ
— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/13)

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6229-2 Sayılı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


