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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve
Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Döner sermaye hizmet bedeli, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci
maddesi ve 34 üncü bölümüne ekli (I) sayılı tarife cetveli kapsamında belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı
bulunduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2015

29288

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2018

30582

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “özel yarışma” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yeterlik”
ibaresi, (2) numaralı alt bendinde yer alan “bu şirketlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “aktüerya, teknik,” ibaresi, (4) numaralı alt bendinde yer alan “bu kurumların” ibaresinden sonra
gelmek üzere “aktüerya, teknik,” ibaresi, (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “uygulanmasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetimde” ibaresi, “özel yarışma” ibaresinden sonra gelmek üzere ise “veya yeterlik” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ı) Bilirkişilerin, sigorta hukuku alanında bilirkişi olduğuna dair ilgili Bilirkişilik Bölge
Kurulundan alınmış yazı ve bu alanlarda her yıl en az 5 kere görevlendirildiğini gösterir UYAP
bilirkişi portalından alınmış görevlendirme dökümü ya da bilirkişi yemin ve teslim tutanağı.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
“İptaline karar verilen soruların olması halinde, bu sorular değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme dışı bırakılan soruların puan değeri, geçerli sorulara eşit olarak dağıtılarak sorulara
ilişkin yeni puan belirlenir. Sınavın uygulanması, sınav sorularının yayımlanması, itirazlar ve
sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin hususlar SEGEM tarafından hazırlanan Sigorta Hakemliği Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirlenir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/8/2007

26616

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

24/7/2013

28717

2-

19/1/2016

29598

3-

14/6/2018

30451

4-

18/4/2019

30749

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE
SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ
ile tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşmalarında ve belediyeler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine
göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından, hidroelektrik enerji
üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin DSİ ve tüzel kişiler arasında imzalanacak su
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kullanım hakkı anlaşmasında yer alması gereken hükümler, su kullanım hakkı anlaşmasının
imzalanmasına, yenilenmesine, tadiline, sona ermesine dair usul ve esaslar ile su kullanım
hakkı anlaşması imzalayacak tüzel kişilerin yükümlülükleri ve belediyeler tarafından hidroelektrik
enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: DSİ’nin bağlı olduğu bakanlığı,
b) Belediye: İlgili belediyeleri veya ilgili büyükşehir belediye meclislerinin alacağı kararla yetki vermesi halinde kendisine bağlı su ve kanalizasyon idarelerini,
c) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
ç) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
d) EİE: Mülga Elektrik İşleri Etüd İdaresini,
e) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
f) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
g) Geçici Teminat Mektubu: Şirketler tarafından teminat olarak verilmesi gereken, örneği DSİ tarafından belirlenmiş olan, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektuplarını ve/veya tedavüldeki Türk parasını,
ğ) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi
bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,
h) Komisyon: Çoklu müracaatlarda su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak şirketin
belirlenmesi işlemini yürütmek üzere DSİ Genel Müdürünün onayıyla biri başkan olmak üzere
en az beş asil dört yedek üyeden teşekkül eden komisyonu,
ı) Lisans: Bir tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmesi için Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca EPDK’dan almak zorunda oldukları izni,
i) Ortak Tesis: Hidroelektrik enerji üretimi yanısıra sulama suyu, içme, kullanma ve
endüstri suyu temini, taşkın koruma gibi birden fazla maksada hizmet eden tesisi,
j) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için EPDK tarafından verilen belirli süreli izni,
k) PHES: Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Enerji Santralini,
l) Piyasa: Elektrik Enerjisi Piyasasını,
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m) Proje düşüsü: Depolamalı tesislerde; maksimum işletme su kotu (kontrolsüz dolusavaklarda dolusavak eşik kotu, kapak kontrollü dolusavaklarda kapak önündeki maksimum
işletme su kotu) ile kuyruk suyu kotu arasındaki farkı, regülatörlü tesislerde; yüz yıllık taşkın
debisinde oluşacak su kotu ile kuyruk suyu kotu arasındaki farkı,
n) Su Kullanım Hakkı Anlaşması: Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına
ilişkin işletme esaslarını ve DSİ’ye ödenecek bedellerin ödeme şeklini belirleyen ilgili mevzuat
hükümlerine göre DSİ ile şirket arasında akdedilen anlaşmayı,
o) Şirket: Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak için DSİ’ye müracaat eden anonim
veya limited şirketi,
ö) Toplantı: Hidroelektrik kaynak katkı payı teklif verme toplantısını,
p) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
r) Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Proje Listeleri, Müracaat Esasları ve Müracaatların İlanı
Proje listelerinin ilanı ve başvurular
MADDE 5 – (1) DSİ ve şirket tarafından geliştirilen ve bu Yönetmelik kapsamında
müracaat edilebilecek hidroelektrik enerji projelerine ilişkin listeler, proje safhalarına göre
DSİ’nin internet sayfasında sürekli olarak yayımlanır ve güncellenir. Söz konusu listeler DSİ
tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir. Listelerde; projelerin durumları ve projelere ilişkin başvuru bilgileri yer alır.
(2) Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait şirketlerin, belediyeler tarafından işletilen içme suyu isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın olması ve DSİ
tarafından uygun bulunması halinde lisanssız üretim kapsamında enerji üretim tesisi kurulmak
üzere yaptıkları proje başvurularının ilanı, 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirtilen usuller
çerçevesinde yapılır.
(3) Pompaj depolamalı hidroelektrik santral (PHES) projeleri için DSİ tarafından yapılacak ilana istinaden bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde müracaatta bulunulur.
(4) Şehir merkezlerinden geçen akarsular üzerinde ilgili belediyelerce tesis edilmiş/edilecek olan rekreasyon projeleri kapsamında ortaya çıkan hidrolik potansiyelden rekreasyon sahalarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak maksadı ile söz konusu akarsu üzerinde, DSİ’nin
uygun görüşü ile toplam 300 kW kurulu güce kadar, lisanssız üretim kapsamında hidroelektrik
enerji üretim tesisi kurulmak üzere ilgili belediye başvuruda bulunabilir. Bu kapsamdaki başvuru Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılır.
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(5) Belediyeler tarafından işletilen basınçlı borulu sulama şebekesi ve klasik kanallı şebeke üzerinde enerji potansiyeli olması durumunda bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için
lisanssız üretim kapsamında ilgili belediye hidroelektrik enerji üretim tesisi kurmak üzere başvuruda bulunabilir. Hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasına DSİ tarafından izin verilmesi
durumunda bu tesisin işletilmesi belediyenin sulama işletmesini sürdürdüğü sürece devam eder.
Aksi takdirde enerji üretim tesisinin işletmesi DSİ’ye devredilir. Yapılacak enerji üretim tesislerinde; mevcut basınçlı borulu sulama şebekesi üzerinde yer alan basınç kırıcılar çalışır vaziyette tutulur, sulama için öngörülen sulama basınçlarında, boru hidroliğinde ve işletme şartlarında değişikliğe sebebiyet verilmez. Klasik kanallı şebekeler üzerinde bulunan mevcut düşülerden istifade edilerek kurulacak enerji üretim tesislerinde ise; sulama şebekesinin tasdikli
projesinde yer alan açık kanal ve sanat yapıları hidrolik kriterlerinde ve bu imalatlara ait işletme
şartlarında değişikliğe sebebiyet verilmez. Bu kapsamdaki başvuru Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılır.
Müracaat esasları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında ilan edilen DSİ ve şirket
projeleri için su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere süresi içinde DSİ’ye müracaat edilir.
DSİ projelerine müracaat sırasında dilekçe ekinde;
a) DSİ internet sayfasında ilan edilen müracaat şartlarında belirtilen ve projenin özelliğine göre istenen belgeler,
b) Şirketin, şirket sözleşmesi veya esas sözleşmesi ile tadillerinin yayınlandığı ilgili
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
c) Şirket yetkilisi tarafından imzalanmış, şirketin tebligata esas kanuni tebligat ve elektronik tebligat adreslerini bildirir dilekçe,
ç) İmza sirküleri ve imza beyanı ve yetki belgelerinin noter tasdikli örnekleri,
d) Örneği ve tutarı DSİ tarafından belirlenip ilan edilen en az üç yıl süreli geçici teminat
mektubu,
e) Ek-3A formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),
f) Ek-3A formatında hazırlanan fizibilite raporu kontrol ücretinin yatırıldığına ilişkin
dekont,
g) Ek-5’te yer alan taahhütnameler ve protokolde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırılması gereken hizmet bedelinin yatırıldığına ilişkin dekont,
sunulur.
(2) Şirket tarafından geliştirilen projelerde ilk başvuru esnasında, birinci fıkrada istenilen belgelerden (e), (f) ve (g) bentleri dışındaki tüm belgeler Ek-4 ön başvuru raporu ve kontrol ücretiyle beraber teslim edilir. Bu projelerin DSİ tarafından üzerinde çalışılan fakat rapora
bağlanmamış projeler ile çakışması durumunda DSİ çalışmalarının tamamlanmasına kadar müracaat kabul edilmez veya onaylanmaz.
(3) Belediyeler tarafından işletilen, içme suyu isale hatları ile atık su isale hatları ve sulama şebekeleri ile belediyeler tarafından yapılacak rekreasyon projeleri üzerinde kurulacak
hidroelektrik enerji üretim tesisleri için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulmak üzere; belediyeler tarafından işletilen içme suyu isale hatları ile
atık su isale hatları üzerinde kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinde sermayesinin
yarısından fazlası, belediyeler tarafından işletilen sulama şebekesi ile belediyeler tarafından
yapılacak rekreasyon projeleri üzerinde kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinde ise
sermayesinin tamamı belediyeye ait olan şirketler tarafından il özel idarelerine yapılan başvuru
dilekçesi ekinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen evraklar ile;
a) Ek-3B formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),
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b) İçme suyu isale hattı veya atık su hatları üzerinde birden fazla belediyenin tahsis
hakkı bulunması durumunda, tesisin kurulup işletilmesine ilişkin ilgili belediyeler arasında yapılacak protokol,
sunulur.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında başvuru yapacak şirketin sermayesinin tamamının belediyeye ait olması halinde başvuru esnasında geçici teminat mektubu şartı aranmaz ve şirket
Ek-2 ve Ek-5’te belirtilen bedellerden muaf tutulur.
(5) Enerji üretimini de ihtiva eden çok ya da tek maksatlı veya enerji üretimini kapsamayan tek veya çok maksatlı olarak planlanmış projelere, proje kapsamında ortak tesisleri inşa
halinde olan ve enerji tesisi ile ilgili kısımlarının DSİ tarafından iki yıl içerisinde tamamlanması
öngörülen projeler ile elektrik üretim tesisi yapılmasına engel teşkil etmeyen kısımları tamamlanmış projelere ve DSİ tarafından uygun görülen projelere müracaat edilmesi durumunda; ortak tesislere ilişkin yapılmış harcamalar ile geriye kalan işlerin bedeli toplamından ortaya çıkacak bedel üzerinden enerji payına isabet eden miktar hesaplanarak bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır. Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak
tamamlanamaması durumunda şirket, DSİ’den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde
bulunamaz.
(6) DSİ tarafından ön inceleme/ilk etüt, istikşaf, master plan, planlama veya kesin proje
raporu hazırlanmış olan çok maksatlı mutasavver projeler kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasının talep edilmesi ve bu talebin DSİ tarafından uygun görülmesi halinde,
ortak tesisin tamamı, şirket tarafından DSİ’nin teknik kontrollüğünde ve DSİ ile şirket arasında
yapılacak bir protokol çerçevesinde geliştirilir ve inşa edilir. Bu durumda şirket; bu Yönetmelik
kapsamındaki sürelerden, Ek-2’de belirtilen havza hidrolojik gözlem, değerlendirme ve kontrol
hizmet bedeli hariç diğer bedellerden ve Ek-5’teki taahhütnamelerden ve Ek-5’teki protokolden
muaf tutulur. Bu fıkra kapsamındaki proje başvurularında şirket DSİ’den ortak tesis yatırımı
ile ilgili katılım payı talep edemez.
(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilmiş anlaşma ve taahhütlerin uygulanmasında ilan edilen hizmet maksatları esas alınır.
(8) DSİ tarafından geliştirilerek işletmeye alınmış enerji maksadı olmayan depolamalı
veya depolamasız tesislerden yararlanarak enerji üretmek gayesiyle su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere DSİ’ye müracaat edilebilir.
(9) 4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elektrik üretim faaliyetinde bulunmuş, ancak anılan Kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitli sebeplerle üretim faaliyetinde
bulunamamış veya dağıtım sistemine bağlanamamış atıl hidroelektrik santrallerin hak sahiplerinin müracaatlarının değerlendirilebilmesi için; başvuruyu yapanın hidroelektrik santral üzerindeki hak sahipliğini gösterir belgeler, hak sahipliği konusunda ihtilaf olması halinde ilgililer
arasındaki ihtilafın giderildiğine dair belge, hidroelektrik santralinde mevcut ya da varsa yapılmak istenen revizyona göre Ek-4 formatında basılı ve CD ortamında 3 kopya hazırlanmış
rapor istenir. DSİ tarafından havzadaki mevcut projelere etkisi ve hak sahipliği şartı açısından
gerekmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak incelenen başvurunun uygun
bulunması durumunda ilana çıkılmaksızın şirketten birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler ve Ek-3 formatında basılı ve CD ortamında 5 kopya hazırlanmış fizibilite raporu istenir.
(10) Dokuzuncu fıkra kapsamında başvurusu yapılan hidroelektrik santralin üretime
hazır revizyon gerektirmeyen bir hidroelektrik santral olması ve bu durumun DSİ tarafından
teyit edilmesi durumunda başvuru evraklarının sunulmasını müteakip su kullanım hakkı anlaşması imzalanarak proje lisans işlemleri için EPDK’ya yönlendirilir.
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(11) Dokuzuncu ve onuncu fıkralar kapsamında uygun bulunan projeler için Anlaşmanın yapıldığı yıldan başlamak üzere 1 kuruş/kWh bedelle bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde
belirtilen hususlar çerçevesinde ilgili şirket ile su kullanım hakkı anlaşması imzalanır.
Müracaatların ilanı ve taahhütname alınması
MADDE 7 – (1) Su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere DSİ’ye müracaat eden
şirket veya şirketler, Ek-2’de belirtilen ve DSİ’ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin ödendiğine ilişkin belgeleri, Ek-5A’da yer alan taahhütname ile birlikte DSİ’ye ibraz eder.
(2) Başvurunun uygun bulunması durumunda yapılan ilk müracaat, DSİ internet sayfasında yayımlanır ve otuz gün boyunca proje diğer müracaatlara da açık tutulur. Son günün
hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk mesai gününün bitimine
kadar müracaat kabul edilir. Otuz gün sonunda kesinleşen müracaatlar DSİ internet sayfasında
yayımlanır.
(3) DSİ internet sayfasında başvuruya açılan projeye çoklu müracaat olması durumunda,
kaynak katkı payı toplantısı projenin başvuruya açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, şirketlerin başvuruları iptal edilerek, başvuru sırasında DSİ’ye sunulan geçici teminat mektupları, rapor inceleme bedelleri
ve varsa % 1’lik hizmet bedelleri iade edilir.
(4) Lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvuruları ve 6 ncı
maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan başvurular DSİ internet sayfasında ilan edilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fizibilite Raporu
Fizibilite raporlarının hazırlanması ve teslimi
MADDE 8 – (1) DSİ tarafından geliştirilen projelere müracaat olması halinde, şirketler
Ek-3A’da belirtilen esaslar dâhilinde hazırlayacakları fizibilite raporlarını DSİ’ye teslim ederler.
(2) Fizibilite raporu ve/veya kesin proje raporu hazır olan projeler ile DSİ tarafından
inşa edilen/edilmekte olan projeler kapsamında HES kısmı başvuruya açılan projelerde, lisanssız üretim kapsamında belediyeler tarafından; sulama şebekesi, içme-kullanma suyu, atık su
isale hatları ve rekreasyon projeleri üzerinde kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinde,
DSİ tarafından gerekli görülmesi durumunda fizibilite raporu istenir.
(3) Birinci fıkra kapsamındaki projeye birden fazla müracaat olması halinde fizibilite
raporları incelendikten sonra fizibilitesi uygun bulunanlar arasından, 10 uncu maddede belirtilen esaslar dahilinde yapılan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısında su kullanım hakkı
anlaşması imzalamaya hak kazanan şirkete, Ek-3’te belirtilen format doğrultusunda detaylı/güncellenmiş fizibilite raporu hazırlaması için yazı yazılır. Yazının tebliğ tarihinden itibaren doksan
günü geçmeyecek bir süre için şirkete fizibilite raporu teslim tarihi verilir. Şirket Ek-3 fizibilite
raporu inceleme bedelini DSİ’ye yatırır.
(4) Şirket, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler
ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçları, memba gelişimi ve mansap su haklarını
göz önünde bulundurarak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre çalışmalarını yapar.
Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu beş nüsha olarak hem yazılı hem de CD ortamında
DSİ’ye teslim edilir. Hazırlanan fizibilite raporunun ilk sayfasında Ek-7’de verilen formatta
Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır.
(5) DSİ projeleri dışında şirketler tarafından geliştirilen yeni projeler için şirket, Ek-4’te
belirtilen format doğrultusunda bir ön rapor hazırlayarak DSİ’ye müracaat eder. Hazırlanan ön
raporun ilk sayfasında Ek-8’de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSİ,

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

teklif edilen projenin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile ilişkisi açısından değerlendirmesini yapar, müracaatın uygun görülmesi halinde ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, tekli başvuru olması halinde şirketten Ek-3’te
belirtilen esaslar dâhilinde fizibilite raporu hazırlanmasını ister. Proje için çoklu müracaat olması durumunda; DSİ, Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı sonucunda su kullanım
hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanan şirketten Ek-3’te belirtilen esaslar dahilinde fizibilite
raporu hazırlanmasını ister.
(6) Şirket veya şirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçlar, memba gelişimi ve mansap su hakları göz önünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre belirtilen format doğrultusunda, izin verilen su kaynağı/kaynakları ve kotları esas alarak fizibilite
raporunu hazırlar ve beş nüsha olarak yazılı ve CD ortamında fizibilite raporu hazırlaması için
yazılan yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren doksan günü geçmemek kaydıyla teslim
eder.
(7) Dördüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen hususlar çerçevesinde şirket veya şirketler
tarafından hazırlanan fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunmaması durumunda, şirkete yazılı olarak bildirilen görüşler çerçevesinde revize fizibilite raporu hazırlanması istenir.
Şirket tarafından sunulan revize fizibilite raporunda, DSİ görüşlerinin dikkate alınmaması veya
şirket tarafından fizibilite raporu sunulmaması halinde şirketin proje başvurusu iptal edilir. Her
iki durumda da şirketin teminatı irat kaydedilir.
(8) Şirket tarafından fizibilite raporu hazırlanma safhasında; havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile mansap su haklarına ilişkin konular etüt edilir. Bu konularda
DSİ’den bilgi talebinde bulunulması halinde, mevcut bilgiler şirket ile paylaşılır.
(9) Dördüncü, altıncı ve sekizinci fıkralar kapsamında hazırlanacak fizibilite raporunda
havzanın özelliğine ve olabilecek gelişmesine bağlı olarak öngörülemeyen ancak ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için meteorolojik şartlardan kaynaklanabilecek azalmalar dikkate alınmaksızın yıllık ortalama suyun DSİ’ce belirlenecek oranı şirket tarafından dikkate alınır.
(10) Fizibilite/fizibilite revizyonu çalışmalarında, ilana esas proje formülasyonuna göre
teknik, ekonomik, çevresel veya sosyal açıdan üstünlüğünün ve yapılabilirliğinin ortaya konulması veya ilave hidrolojik değerler ile yapılan hesaplamalar çerçevesinde proje temel karakteristiklerinde değişiklikler oluşması halinde şirket farklı formülasyon teklifinde bulunabilir.
(11) Onuncu fıkra kapsamında projede revize yapılması talep edilen ve ilana esas proje
formülasyonuna göre şirket tarafından teklif edilen farklı formülasyonun, DSİ tarafından kabul
edilebilir bulunmaması halinde şirkete gerekçeleri ile bildirilir. Revizyon teklifinin uygun bulunması durumunda; şirket, revize fizibilite raporu istek yazısının tebliğ tarihinden itibaren
doksan gün içerisinde revize edilmiş fizibilite raporunu DSİ’ye teslim eder.
(12) Üçüncü, altıncı ve onbirinci fıkralarda belirtilen süre içerisinde, şirketin, fizibilite
raporu teslimine dair ilave süre talep etmesi halinde, DSİ tarafından süre uzatım talebi ile ilgili
gerekçelerin uygun bulunması durumunda, tüm proje süreci boyunca, toplamda doksan günü
geçmemek üzere ilave süre verilir.
(13) Şirket tarafından sunulan fizibilite raporunun değerlendirilmesi sonucunda, DSİ
tarafından fizibilite raporunun revize edilmesi istenebilir. Revize fizibilite raporunun hazırlanması ve tesliminde bu maddede belirtilen ve şirkete yazılan yazıdaki hususlar dikkate alınır.
(14) Fizibilite, revize fizibilite raporu veya ek raporun bu maddede belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi veya hazırlanan raporda DSİ görüşlerinin dikkate alınmaması halinde
şirketin proje başvurusu iptal edilir ve teminat mektubu irat kaydedilir. Bu durum, şirkete yazılı
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olarak bildirilir. Söz konusu hidroelektrik santral projesi DSİ tarafından projeye ilişkin yapılacak değerlendirme neticesine göre DSİ internet sayfasında yeniden yayımlanarak başvuruya
açılır. Proje tekrar ilana çıkarıldığında başvurusu iptal edilen şirket ile şirketin doğrudan ve
dolaylı ortakları olan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketin yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve
şirket müdürleri projeye başvuruda bulunamaz.
(15) Şirket, Ek-1’de belirtilen ve son onaylı fizibilite raporu ile uyumlu olarak hazırlanan nihai fizibilite raporunu, DSİ tarafından yapılan geçici kabul tarihinden itibaren 6 (altı)
ay içerisinde DSİ’ye sunması halinde rapor inceleme bedeli alınmaz. Diğer tüm hallerde nihai
rapor için inceleme bedeli alınır.
Fizibilite raporlarının değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Fizibilite raporunun değerlendirilmesi safhasında genel olarak; projenin, havzadaki tahsisli sular da dikkate alınarak DSİ ve tüzel kişilerce geliştirilen mevcut,
inşa halinde ve mutasavver projelere etkisi ve ilişkisi, hidrolojisi, optimizasyonu, teknik ve
ekonomik yönden yapılabilirliği incelenir.
(2) Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve
değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve
ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız şirket sorumludur.
(3) Şirket tarafından DSİ’ye teslim edilen fizibilite raporu değerlendirilerek DSİ görüşü
oluşturulur. Değerlendirme sonucunda raporun uygun görülmemesi halinde DSİ görüşü yazılı
olarak gerekçeleri ile birlikte şirkete bildirilir.
(4) DSİ tarafından yapılan değerlendirme sonucu raporun uygun bulunmasına engel
teşkil edecek eksikliklerin tespit edilmesi ve ayrıca;
a) Fizibilite raporunda öngörülen proje formülasyonunda (teklif edilen tesislerin konumları, kapasiteleri, boyutları gibi); planlama, ÇED, kati proje, uygulama projesi, inşaat ve
işletme safhalarında şirket tarafından yapılan çalışmalardan kaynaklı mevcut formülasyon, kotlar ve su temin hesaplarında değişiklik olması ve bu değişikliklere yönelik DSİ’nin uygun görüşünün alınması halinde,
b) Havzada DSİ veya başka kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların fizibilite raporunda revizyon gerektirmesi durumunda, şirketin yazılı talepte bulunması ve talebin DSİ’ce
uygun görülmesi halinde
revize fizibilite raporu istenebilir.
c) Proje formülasyonunu değiştirmeyen eksiklikler için şirketten ek rapor istenir. Ek
raporun hazırlanması için verilecek azami süre 30 gün olup bu süre uzatılmaz.
(5) Şirketin projeyi gerçekleştirme hakkından vazgeçmesi durumunda, proje DSİ tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülmesi halinde mevcut veya yeni formülasyona göre yeniden müracaata açılır. Bu fıkra kapsamına giren şirket ile şirketin doğrudan ve
dolaylı ortakları olan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketin yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve
şirket müdürleri projeye başvuruda bulunamaz.
(6) Belediyeler tarafından işletilen;
a) İçme suyu isale hatları, atık su isale hatları, sulama şebekeleri ve belediyeler tarafından tesis edilmiş/edilecek olan rekreasyon projeleri dahilinde lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvurularında ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde DSİ tarafından gerekirse ilgili kurumların da görüşü alınır. Yapılacak değerlendirme sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda üretim tesisinin su rejimi açısından uygun bulunduğuna
dair DSİ’nin görüş yazısı ve Ek-10 Su Kullanım İzin Belgesi, başvurunun yapıldığı yerin İl
Özel İdaresine gönderilir. Ek-10 Su Kullanım İzin Belgesi, İl Özel İdaresi ile şirket arasında
imzalanır.
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b) Sulama şebekeleri üzerinde belediyeler tarafından kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinin işletme süreleri, ilgili belediyenin sulama şebekesini işletme süresi ile sınırlıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısının Yapılması ve
Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması
Çoklu/tekli müracaatlarda su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak şirketin
belirlenmesi
MADDE 10 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen projeye çoklu
müracaat olması durumunda, proje için su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanacak
şirket, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince,
aşağıdaki usullere göre belirlenir:
a) Fizibilite raporu/ön raporu kabul edilebilir bulunan şirketlere, DSİ tarafından belirlenen gün ve saatte hidroelektrik kaynak katkı payı tekliflerini vermeleri için davet yazısı ile
Teklif Mektubu Taslağı (Ek-6) eş zamanlı gönderilir.
b) Şirketler tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen gün ve saatte DSİ’ce belirlenen
adrese teslim ederler. Dış zarf üzerinde; teklif veren şirketin unvanı, tebligata esas açık adresi,
teklifin hangi iş için verildiği yer alır. Zarfın yapıştırılan yeri kaşelenerek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır. Dış zarf içerisinde;
1) Şirket unvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış
ve kaşelenmiş teklif mektubunun bulunduğu, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş kapalı iç zarf,
2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve başvuru dosyasında sunulan evrakların tevsik ettiği duruma ilişkin değişiklik hasıl olması halinde değişikliğe ilişkin evraklar,
bulunur. Geçici teminat mektubuna ilişkin olarak, davet yazısında belirtilen hususlar
dikkate alınır.
c) Zarflar teslim edildikten sonra şirketler tekliflerini değiştiremezler.
ç) Zarflar komisyon tarafından şirket yetkililerinin huzurunda açılır ve ilk dış zarf açıldıktan sonra gelen şirket teklifleri kabul edilmez.
d) Dış zarf açıldıktan sonra zarfın içerisinde sunulan belgelerden eksik, uygun olmayan
veya değişenin tespit edilmesi halinde Komisyon Başkanı tarafından bunların teklif mektubunun bulunduğu kapalı iç zarf açılmadan önce tamamlanması şirket yetkilisinden istenir. Şirketlerin teklif zarfları açılmaya başlamadan önce eksik, uygun olmayan veya değişen belge/belgelerin tamamlanamaması halinde teklif mektubunun bulunduğu kapalı iç zarf açılmadan teklif
geçersiz sayılır.
e) Teklif mektubunda, rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması halinde,
yazılı miktar esas alınır.
f) Geçerli bulunan teklifler en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır, en yüksek teklifi
veren şirketin su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı belirlenir.
g) En yüksek teklifi eşit olarak birden fazla şirketin vermesi halinde, en yüksek eşit
teklifi vermiş olanlardan aynı oturumda kapalı zarf ile birinci tekliften daha az olmamak kaydı
ile yeniden teklif alınır. Yeniden teklif alınması durumunda, teklif vermeye yetkili şirket yetkilisinin bulunmaması halinde, şirketçe herhangi bir hak ve yeni teklif verme talebinde bulunulamaz.
ğ) Kapalı zarf ile teklif verme toplantısına, davet edilen şirketlerden sadece birinin katılması ve bu şirket temsilcisinin zarf içerisinde sunduğu yukarıda belirtilen belgelerin ve geçici
teminatın geçerli olduğunun tespiti halinde, söz konusu şirketin vermiş olduğu teklif, komisyonun önerisi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürünün uygun görmesi halinde kabul edilir.
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h) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler
bir tutanakla tespit edilir ve tutanakta;
1) Seçim işlemine dayanak oluşturan komisyon kurulması Oluruna,
2) Toplantı ve karar işlemlerine,
3) Davet edilen şirketlere, teklif verme toplantısına evrak sunan şirketler ile en yüksek
hidroelektrik kaynak katkı payını teklif eden şirkete ilişkin bilgilere,
4) Komisyon tarafından ilave edilmesinde yarar görülen diğer hususlara ilişkin bilgilere
yer verilir.
(2) Proje için tekli başvuru olması durumunda ilgili şirketten 10.000 TL/MW Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı alınır.
Hidroelektrik kaynak katkı payı teklifinin verilmesi ve güncellenmesi
MADDE 11 – (1) Verilen tekliflerin minimum 10.000 TL/MW olması zorunludur. Bu
değer DSİ tarafından güncellenir ve ilan edilir.
(2) Tekliflerde, projenin kurulu gücü 1 MW’ın altında olması durumunda da, alt sınır
değeri 10.000 TL/MW olup bu değerin altında verilen teklifler geçersiz sayılır.
(3) DSİ tarafından geliştirilen projeler için DSİ internet sitesinde başvuruya açılan proje
bilgilerinde belirtilen kurulu güç, şirket tarafından geliştirilen projeler için ise DSİ internet sitesinde toplantı tarihlerinin ilan edildiği proje bilgilerinde belirtilen kurulu güç, ödemeye esas
toplam kurulu güç (MWm) olarak dikkate alınacaktır.
(4) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra ilan edilen işlerde, şirket tarafından
proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu kurulu güçte artış meydana gelmesi durumunda,
artan kurulu güç değeri, azalışlarda DSİ internet sayfasında ilan edilen kurulu güç, ödemeye
esas toplam kurulu güç (MWm) olarak dikkate alınacaktır. Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden
önce ilan edilen işlerde ve kot artışına bağlı olarak meydana gelen kurulu güç değişikliklerinde
3 üncü fıkra hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
(5) Katkı payı ödemesi tutarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır. Katkı
payı, bu formüle göre lisans süresi sonuna kadar her yıl tahsil edilir:
Yıllık hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Tutarı= PxTxK
P = Tesisin toplam kurulu gücü (MW)
T = Birim MW kurulu güç başına hidroelektrik kaynak katkı payı teklifi (TL)
K = Güncelleştirme katsayısı
K = K1/K3
K1 = Ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen Yıllık Aritmetik Ortalama Piyasa Takas
Fiyatı (kr.)
K3 = Teklifin verildiği yılda gerçekleşen Yıllık Aritmetik Ortalama Piyasa Takas Fiyatı
(kr.)
(6) 21/2/2015 tarihinden önce imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarında yer alan
K1 tanımı, ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen yıllık aritmetik ortalama piyasa takas fiyatı
şeklinde uygulanır.
Su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanıldığına dair belgenin verilmesi
MADDE 12 – (1) Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısından sonra Su Kullanım
Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazanan şirket tarafından sunulan fizibilite raporunun uygun
bulunması durumunda şirket, önlisans almak üzere yazı ile EPDK’ya yönlendirilir. Şirket, yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde EPDK’ya önlisans için müracaat eder
ve müracaat ettiğine dair belgeyi DSİ’ye sunar. Bu süre içerisinde EPDK’ya müracaat edildiğine dair belgenin sunulmaması halinde şirketin başvurusu iptal edilerek teminatı irat kaydedilir.
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(2) Birinci fıkra kapsamında şirkete yazılan yazıdan EPDK’ya da ayrı bir yazı ile bilgi
verilir. Bu yazı ayrıca ÇED sürecinin başlatılması için ilgili kuruma da gönderilir.
(3) 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde belirlenen şirketin projesinin DSİ projesi
olması durumunda şirketten 8 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde fizibilite raporu istenir. Şirket tarafından sunulan fizibilite raporu 9 uncu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir.
(4) 10 uncu madde ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde tesis edilecek işlemlerden sonra su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı DSİ tarafından
kendisine bildirilen şirketin önlisans ve ÇED başvurusuna ilişkin olarak bu maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.
(5) EPDK tarafından önlisans verilen şirket, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED gerekli
değildir kararını veya ÇED olumlu kararını aldıktan sonra 30 gün içerisinde su kullanım hakkı
anlaşması imzalamak için DSİ’ye müracaat eder. Noter huzurunda su kullanım hakkı anlaşması
imzalanır ve konu hakkında DSİ tarafından EPDK’ya bildirimde bulunulur. Bu süre içerisinde
DSİ’ye müracaat etmeyen şirket su kullanım hakkı anlaşması imzalama hakkını kaybeder. Bu
durum EPDK’ya bildirilir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketin başvurusu iptal edilerek
teminatı irat kaydedilir.
(6) Su kullanım hakkı anlaşmasının DSİ’den kaynaklanan sebeplerle öngörülen süre
içerisinde imzalanamaması durumunda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
(7) Şirketin süresi içinde EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunmaması, başvurusunun
EPDK tarafından reddedilmesi/iptal edilmesi/sonlandırılması veya başvurunun yapılmamış sayılması halinde, şirketin müracaatı iptal edilerek geçici teminat mektubu irat kaydedilir. Önlisans alan şirketin, süresi içinde DSİ’ye su kullanım hakkı anlaşması imzalamak için başvurmaması halinde, şirketin müracaatı iptal edilir. Müracaata konu proje, DSİ tarafından yeniden
yapılacak teknik, ekonomik ve çevresel değerlendirmeler sonucuna göre, DSİ internet sayfasında tekrar yayımlanarak başvuruya açılır. Proje tekrar ilana çıkarıldığında başvurusu iptal
edilen şirket ile şirketin doğrudan ve dolaylı ortakları olan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketin
yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve şirket müdürleri projeye başvuruda bulunamaz.
(8) EPDK’ya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazanıldığı bildirilen veya
Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış projeler için; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
kararıyla bu proje kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde başka bir şirkete
devredilmesine onay verilmesi halinde, müracaatı üzerine onay verilen şirket ile Su Kullanım
Hakkı Anlaşması imzalanır. Bu fıkra kapsamında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanacak
olan projenin, daha önce imzalanmış bir Su Kullanım Hakkı Anlaşması bulunması halinde, ilk
su kullanım hakkı anlaşmasının imzalandığı tarih, yeni imzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının 4 üncü maddesine eklenir.
(9) Lisanssız üretim kapsamında kurulmuş/kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri
için Su Kullanım Hakkı Anlaşması düzenlenmez.
Su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin hükümler
MADDE 13 – (1) Ek-1’de yer alan tip su kullanım hakkı anlaşmasında belirtilen hükümler kapsamında imzalanan anlaşmanın bir örneği yazı ile EPDK’ya gönderilir.
(2) Ek-1’de yer alan su kullanım hakkı anlaşmasına, projenin özelliğine bağlı olarak
özel hükümler eklenebilir.
(3) Başvurulan projenin ortak tesis kullanımının bulunmaması ve/veya kaynak katkı
payı ihtiva etmemesi durumlarında, Ek-1’de yer alan Su Kullanım Hakkı Anlaşması metninden
ilgili hükümler DSİ tarafından çıkarılır.
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(4) Su kullanım hakkı anlaşması, EPDK tarafından verilen önlisansın/lisansın yürürlükte olduğu sürece geçerli olur. Lisans alınamaması veya alınan önlisansın/lisansın sona ermesi
veya iptali halinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararının herhangi bir
şekilde iptal edilmesi durumunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır. Lisansın sona
ermesi, iptali veya Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının feshi hallerinde inşa/işletme aşamasındaki
tesislerin durumuna ilişkin hususlar DSİ ve EPDK tarafından ayrıca belirlenir.
(5) Su kullanım hakkı anlaşmasının imzalandığı tarih olarak noter tescil tarihi esas alınır.
Su kullanım hakkı anlaşmasının yenilenmesi
MADDE 14 – (1) Su kullanım hakkı anlaşması aşağıdaki durumlarda yenilenir:
a) İmzalanmış su kullanım hakkı anlaşmasında aşağıdaki unsurların değişmesi;
1) Kurulu güç,
2) Tesis tipi,
3) Tesisin kurulacağı il,
4) Şirket unvanı.
b) Su kullanım hakkı anlaşmasının herhangi bir maddesinde sehven hata yapıldığının
anlaşılması.
c) Mevzuat değişikliklerinin su kullanım hakkı anlaşmasının yenilenmesini gerektirmesi.
(2) Noter huzurunda imzalanan yenilenmiş su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin olarak
DSİ tarafından EPDK’ya bildirimde bulunulur.
Doğal hayatın devamı için bırakılacak su ve üzerindeki projeler
MADDE 15 – (1) Şirket, dere yatağının su alma yeri mansabında doğal hayatın idamesini sağlar ve bu kesimde su haklarını karşılayacak miktardaki suyu kesintisiz ve dalgalanma
yapmadan yatağa bırakır. Doğal hayat için dere yatağına bırakılacak suyun miktar ve zamanlaması, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili şirket tarafından hazırlanacak
ÇED raporunda/Proje Tanıtım Dosyasında belirlenir. Ancak, doğal hayatın devamı için mansaba
bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10’u kadar olmak zorundadır. ÇED raporu sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu miktarın
yeterli olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar artırılır. Belirlenen bu miktara mansaptaki diğer teessüs etmiş su hakları ayrıca ilave edilerek, kesin proje çalışmaları belirlenen bu
toplam miktar dikkate alınarak yapılır. Nehirde son on yıllık ortalama akımın %10’undan daha
az akım olması halinde suyun tamamı doğal hayatın devamı için mansaba bırakılır.
(2) Barajlı projelerde doğal hayatın devamı için bırakılacak su üzerinde, şirket tarafından, ayrı bir santral kurulmasının talep edilmesi durumunda, şirketin bu talebinin ve bu çerçevede hazırlayacağı fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunması halinde ilave santral
tesis edilmesine izin verilir. Ancak, bu fıkra kapsamında kurulacak yeni santral ayrı bir tesis
olarak değil mevcut tesisin bir ünitesi olarak kabul edilir. Tesisteki kurulu güç artışına EPDK
tarafından onay verilmesi halinde mevcut su kullanım hakkı anlaşması yenilenir.
(3) Ortak tesisi DSİ, HES kısmı şirket tarafından inşa edilen projeler kapsamında doğal
hayatın devamı veya diğer maksatlar için bırakılan/bırakılacak su üzerinde şirket tarafından,
ayrı bir santral kurulmasının talep edilmesi durumunda, şirketin bu talebinin ve bu çerçevede
hazırlanacak fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunması halinde, bu santral teknik
ve işletme kolaylığı açısından HES yatırımcısı tarafından aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde tesis edilir:

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

a) Yapılacak ilave HES’ten elde edilecek elektrik üretimi gelirinin %50’si aşağıdaki
formül çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde DSİ’ye ödenir.
İKP = E x K1x 1/2 x1/100
İKP: İlave hidroelektrik kaynak katkı payı (TL/yıl)
E: İlave santral için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım
şirketinden alınacak yıllık sisteme verilen enerji üretim miktarı (kWh)
b) HES’i işleten/işletecek şirketin bu ilave tesisi kurmak/işletmek istememesi halinde,
proje DSİ internet sitesinde başvuruya açılır, yapılan başvurular bu Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.
ÇED ve mansap su hakları raporu
MADDE 16 – (1) İnşa edilen/edilecek bütün tesisler ile malzeme ocaklarına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması şirketin sorumluluğunda olup su kullanım hakkı anlaşması imzalanması öncesi bu kararların ibraz
edilmesi zorunludur.
(2) Şirket, su kullanım hakkı anlaşması imzalanmadan önce DSİ’ce belirlenen kriterlere
göre ekonomik değerlendirmeleri de içeren Mansap Su Hakları Raporunu hazırlayarak DSİ’nin
onayına sunar. Gerekmesi halinde, ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası
Su Hakları, bu raporda yer alır. Mansap Su Hakları Raporu, şirket tarafından her on yılda bir
DSİ’ce belirlenen kriterlere göre yeniden revize edilerek güncellenir ve DSİ’nin onayına sunulur.
(3) İnşa edilen/edilecek bütün tesisler ile malzeme ocaklarına ilişkin olarak Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınmasına esas teşkil eden
ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlerin gerçekleştirilmemesi ve olumsuz sonuçlardan şirket sorumludur.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce su kullanım hakkı anlaşması imzalamış ve/veya işletmeye açılmış bulunan HES tesisleri için;
a) Mansap Su Hakları Raporu olanlarda; Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları tespit edilmesi
halinde, ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları dahil edilerek
güncellenen Mansap Su Hakları Raporu,
b) Mansap Su Hakları Raporu olmayanlarda; bu maddenin 2 nci fıkrası kapsamında
hazırlanmış Mansap Su Hakları Raporu,
bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren oniki ay içinde şirket
tarafından hazırlanır ve DSİ’nin onayına sunulur. Bu sürenin yeterli olmaması halinde DSİ tarafından şirkete ek süre verilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Katılım Payı ve Hizmet Bedelleri
Enerji hissesi katılım payı
MADDE 17 – (1) 6446 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ’ye
ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli:
a) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen işler için tek
veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi enerji tesisini ihtiva ediyorsa, tesisin
DSİ tarafından yapılan kısmın ilk keşif bedeli; enerji tesisini ihtiva etmiyorsa, ortak tesise ait
ilk keşif bedeli, Yİ-ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan bedele,
bu bedelin %30’u ilave edilmek suretiyle bulunan tutarı geçemez ve (2) numaralı alt bent kapsamına giren tesislerde, DSİ tarafından enerji tesisine harcanan miktar var ise Yİ-ÜFE ile hesaplanarak ayrıca enerji hissesi katılım payına ilave edilir. İlk keşif bedelinin güncellenmesinde,
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2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde keşif yılının ocak ayında yayımlanan Yİ-ÜFE değeri, imzalanan su kullanım hakkı anlaşmalarında bedel belirlenmişse bu bedelin hesabında kullanılan Yİ-ÜFE değeri esas alınır.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde teklif
tutarı, bu tutarın güncellenmesinde ise teklifin yapıldığı tarihten bir önceki ayın Yİ-ÜFE değerleri esas alınır. Teklif tutarıyla bitirilemeyen işlerde gerçekleşme miktarı esas alınır. İhale
kapsamında teklif tutarı içerisinde ortak tesislere ait olmayan kalemlerin de bulunması ve bu
kalemlerin bedel olarak ayırt edilememesi durumunda, işin sonunda kesin hesabın çıkarılmasını
müteakip ortak tesisler için yapılan harcamaların toplamı tesis bedeli olarak dikkate alınır.
c) Proje kapsamında ortak tesisler ile ilgili kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak
olan ödemelerin Yİ-ÜFE ile su kullanım anlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine
düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller için imzalanan/imzalanacak su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ’ye ödenecek olan enerji hissesi
katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedelinin, hidroelektrik santralin geçici kabul tarihinin 5 tam yıl sonrasına denk gelen günden başlamak üzere ayın son mesai gününe kadar
ilk taksitin ödenmesi gerekmektedir. Şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken ilk taksit; şirketin ödemesi gereken toplam enerji hissesi katılım bedelinin Yİ-ÜFE ile ödeme yılına getirilip
15’e bölünmesi ile bulunur. Geriye kalan ortak tesis bedeli, bu işlemi takip eden 14 yılda 14
taksitle, lisans süresinin yetmediği takdirde ise lisans süresi bitimine kadar olan yıl sayısı kadar
taksitler halinde Yİ-ÜFE ile güncellenerek ödenir.
(3) Bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibarıyla şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken
bedelin ödenmesine başlanmamış ise bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre
işlem tesis edilir.
(4) Şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine başlanmış ise şirketin talebiyle kalan taksitler toplamda 15 taksit olacak şekilde düzenlenerek müteakip yıllardaki ödemeler şirketten tahsil edilir.
(5) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla DSİ’ye ödenmesi gereken fakat ödenmeyen ortak tesis bedelleri yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.
Hizmet bedelleri
MADDE 18 – (1) DSİ ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayarak EPDK’dan lisans
alan şirket, Ek-2’de belirtilen hizmet bedellerini ve tesis edilecek enerji üretim tesislerinin işletmeye alınmasını müteakip bir önceki yılda gerçekleşen üretim miktarına göre hesaplanan
Havza Hidrolojik Gözlem, Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedelini Ek-5’te yer alan Taahhütname çerçevesinde yıllık olarak DSİ’ye öder. Bu bedeller şirket tarafından, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinin işletmeye açılmasına müteakip lisans süresince her yılın
Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yılda gerçekleşen üretim miktarına göre hesaplanır ve ödenir.
Ödenecek bedeller Ek-2’de yer alan tabloda belirtilen üst sınır bedelini aşamaz.
(2) Proje uhdesinde kalan şirket; projenin hesaplanan toplam hizmet bedeli tutarına karşılık gelen kısmına ait damga vergisinin ödendiğine dair belgeyi, Hidroelektrik Kaynak Katkı
Payı Teklif Verme toplantısından sonra onbeş iş günü içerisinde DSİ’ye ibraz eder.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kot artırma ve kot kaydırma talepleri
MADDE 19 – (1) Projede izin verilen kotların değiştirilmesine yönelik teknik gerekçelerden kaynaklı kot artırma ve kot kaydırma talepleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde
değerlendirilir:
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a) Regülatörlü projelerde (kontrollü ve kontrolsüz) maksimum su kotu olarak 100 yıllık
taşkın su kotu esas alınır ve bu kot membadaki (varsa) projenin kuyruksuyu kotunu etkilemeyecek şekilde belirlenir.
b) Barajlı projelerde maksimum su kotu olarak maksimum işletme su kotu esas alınır,
bu kot kamulaştırma ve varsa içmesuyu koruma sahasını etkilemeyecek şekilde belirlenir.
c) Geçici kabulden önce, şirket tarafından yapılan ilave çalışmaların sonucu projenin
ilana esas ilk proje düşüsünden, son onaylı fizibilite raporunda çeşitli sebeplerle kullanılmayan
düşünün şirket tarafından tekrar kullanılmasının talep edilmesi halinde bu talep; yeni durumdaki
proje düşüsünün, ilana esas ilk proje düşüsünü aşmaması şartıyla DSİ tarafından kabul edilebilir, bu talep kot artışı olarak değerlendirilmez. Ancak, yeni talep edilen proje düşüsünün,
ilana esas ilk proje düşüsünü aşması durumunda, aşan kısım kot artışı olarak değerlendirilir.
Bu bent hükmü bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tamamlanmış projelerden bu kapsama girenlere de uygulanır. Geçici kabul tarihi itibariyle, ilana esas ilk proje düşüsünden şirket
tarafından kullanılmayan düşü, DSİ tarafından başka projeler kapsamında kullanılabilir. Bu
durumda şirket DSİ’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
ç) Santral koordinatları değişmeden DSİ’den uygun görüş almak şartıyla; santralın gömülmesi ve/veya yapılacak yatak taraması neticesinde kuyruk suyu kotunun düşürülmesi ile
proje düşüsünde meydana gelecek artış kot artışı olarak değerlendirilmez. Ancak DSİ’nin uygun
görüşü alınmadan dere yataklarına müdahalede bulunulamaz. Bu hususta ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uyulur.
d) Depolamalı projelere tahsis edilen üst sınır kotu maksimum işletme su seviyesidir.
Maksimum işletme su seviyesinin, projenin taşkın kotuna kadar çıkartılarak enerji üretiminin
arttırılması taleplerinin DSİ tarafından uygun görülmesi halinde bu durum kot artışı olarak değerlendirilir.
(2) Kot artışlarında aşağıdaki formüller çerçevesinde işlem tesis edilir.
a) Projede hidroelektrik kaynak katkı payı yok ise uygulanacak formül:
İKP = (H2- H1) / H2 x E x K1 x 1/2 x 1/100
İKP: İlave hidroelektrik kaynak katkı payı (TL/yıl)
H1: Tesisin kot değişikliği öncesi düşüsü (m) (Regülatörlü projelerde; Q100 kotu ile
santral kuyruk suyu kotu arasındaki fark, barajlı/depolamalı projelerde; maksimum işletme su
kotu ile santral kuyruk suyu kotu arasındaki fark)
H2: Kot değişikliğinden sonraki düşü (m)
E: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketinden alınan, sisteme verilen yıllık enerji üretim miktarı (kWh).
Hidroelektrik enerji üretim tesisinin su kaynağının birden çok olduğu projelerde, aşağıdaki formül ile H1 ve H2 değerleri bulunarak tesisin toplam kot artışı hesaplanır. Birkaç su
kaynağının birleşerek tek bir iletim sistemi ile santrala su götürülen projelerde, her bir su kaynağı için aynı kuyruksuyu kotu hesaplarda dikkate alınacaktır. Aynı hesaplama, bu maddenin
aşağıdaki 2. fıkrasının “b” bendi için de geçerlidir.
* H1= [(H1a x Qa) + (H1b x Qb) + (H1c x Qc) +…] / (Qa + Qb + Qc +…)
* H2= [(H2a x Qa) + (H2b x Qb) + (H2c x Qc) +…] / (Qa + Qb + Qc +…)
a, b, c,… su kaynakları olmak üzere;
H1a, H1b, H1c…: a, b, c,… su kaynağı üzerinde bulunan tesisin proje düşüsü.
Qa, Qb, Qc,…: a, b, c,… su kaynağının ortalama debisi. Müracaata esas ortalama debiler değişiklik olması durumunda nihai ortalama debiler esas alınacaktır.
H2a, H2b, H2c… a, b, c,… su kaynağı üzerinde bulunan tesisin kot değişikliğinden sonraki
proje düşüsü.
* Yukarıdaki formüllerde;
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Paydalardaki debi toplamında tüm su kaynaklarının debisi alınır.
Paylardaki proje düşülerinde ise; kotu değişmeyen veya azalan su kaynakları da hesaba katılır.
Kotunda azalma olan su kaynaklarının kotlarının değişmediği kabul edilir
(H2a, H2b, H2c… ≤ H1a, H1b, H1c… ise H2a, H2b, H2c…= H1a, H1b, H1c… olarak alınır).
b) Projede Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı var ise uygulanacak formül:
1) Kaynak Katkı Payı Toplantısı 21/2/2015 tarihinden önce yapılmış projeler için;
KP = [(H2- H1) / H2] x E x K1 x 1/2 x1/100 + (H1 / H2) x KR x E x K1/K2 x1/100
K2= Teklif yılındaki EPDK tarafından belirlenen Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı
(kr.)
KR: Şirket tarafından teklif verme toplantısında DSİ’ye birim kilowattsaat (kWh) başına ödenmesi taahhüt edilen teklif (Kuruş)
2) Kaynak Katkı Payı Toplantısı 21/2/2015 tarihinden sonra yapılan projeler için;
KP = [(H2- H1) / H2] x E x K1 x1/2 x1/100 + T x P x K1/K3
KP : Toplam Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı (TL/yıl)
(3) Aynı su kaynağı üzerinde bulunan ve aralarında başka proje bulunmayan iki (veya
daha fazla) projenin DSİ’nin uygun görüşüyle birleştirilmesi durumundaki kot artışlarına ilişkin
olarak;
a) 21/2/2015 tarihinden önce toplantısı yapılmış birleştirilen projeler kaynak katkı payı
ihtiva ediyorsa birleştirilen yeni proje için belirlenen yeni kaynak katkı payı değeri göz önüne
alınarak uygulanacak formül,
KP = (HX/ HY) x E x K1 x 1/2x1/100 + [(HY- HX)/ HY] x aY x E x K1/K2 x1/100
aY : Yeni Katkı Payı Değeri.
Q1: 1 Nolu Tesisin Ortalama Debisi.
H1 : 1 Nolu Tesisin Proje Düşüsü.
a1: 1 Nolu Tesisin Katkı Payı Değeri.
Qn : n Nolu Tesisin Ortalama Debisi.
Hn: n Nolu Tesisin Proje Düşüsü.
an : n Nolu Tesisin Katkı Payı Değeri.
QY: Yeni Tesisin Ortalama Debisi.
HY: Birleştirilen Projenin Proje Düşüsü.
HX: Birleştirme ile proje kapsamına alınan ilave kot.
Yukarıdaki formülde verilen (aY) değerinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılacaktır:
a. 1) HY ≥ H1+…+ Hn ise aY = [(Q1 xH1xa1)+…+(QnxHnxan)] / [QYx(H1+…+Hn)]
a. 2) HY <H1+…+ Hn ise aY = [(Q1xH1xa1)+…+(QnxHnxan)] / (QYxHy)
1) Birleştirilen proje için su temin hesaplarının ilk duruma göre yenilenmiş olması durumunda, ilk durumdaki ayrı projelerin su temin hesapları da bu değerler ışığında yenilenir ve
hesaplamada bu değerler esas alınır.
2) Birleştirilen projelerden birden fazlasının katkı payının olması ve bu projelerin katkı
payı toplantılarının farklı yıllarda yapılmış olması durumunda birleştirilen projeler hangi proje
üzerinden devam edecekse, diğerinin teklif değeri devam edecek projenin teklif yılına güncellenerek formüle yerleştirilir.
b) Projeler kaynak katkı payı ihtiva etmiyorsa uygulanacak formül,
İKP = (HX/ HY) x E x K1x 1/2 x 1/100
(4) 21/2/2015 tarihinden sonra toplantısı yapılmış projeler için birleştirme talebi gelmesi
durumunda talebe ilişkin olarak uygulanacak formül:
KP = (HX/ HY) x E x K1x1/2 x 1/100 + [(HY- HX)/ HY] x aY x Pt x K
Pt: 11 inci maddede belirtilen esaslar dâhilinde projelerin birleşmeden önceki kurulu güç toplamı
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(5) Birleştirilen projelerde birleştirmeden sonra kot artış talebinin gelmesi durumunda
ikinci fıkrada belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilir.
(6) DSİ’nin uygun görüş vermesi halinde, projenin proje düşüsünü artırmamak ve proje
kotlarının tamamen izin verilen kotlar dışına çıkarılmaması şartıyla proje kotlarının kaydırılması yönündeki talepler uygun olarak değerlendirilir. Projenin ilk haline ait toplam proje düşüsünü aşan taleplerde ise aşan kısım kot artışı olarak değerlendirilir ve ikinci fıkra hükümleri
çerçevesinde işlem tesis edilir.
(7) Ortaklık yapısı aynı olan şirketlerin, aralarında boşluk olmayan ardışık projeleri
arasındaki kot aktarımı talepleri, kot artışı olarak değerlendirilmez. Bu durumda kot aktarımı
sonrasında şirketin Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı teklifi, projelerin son onaylı fizibilite raporlarındaki yıllık ortalama enerji üretim miktarları göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanır.
(8) Kot artışından kaynaklı olarak yukarıda verilen formüller çerçevesinde hesaplanacak
katkı payı tutarları şirketler ile imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmasına derç edilecek özel
hükümde belirtilen esaslar dahilinde işletme süresince DSİ’ye ödenir.
Geçici teminat mektubu ile ilgili esaslar
MADDE 20 – (1) DSİ, hidrolik kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri için; ilan edilen
projeye yapılan başvuru esnasında en az 3 yıl süreli, geçici kabulden önce ise en az 2 yıl süreli
teminat mektubu alır. Alınan bu teminat mektuplarının tutarı, projenin özelliğine göre beş katına
kadar arttırılabilir.
(2) Başvuru esnasında alınan geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi içerisinde
önlisans alınamaması durumunda, şirket mevcut teminat mektubunun geçerlilik süresi dolmadan DSİ tarafından güncellenmiş tutar üzerinden;
a) En az 3 yıl süreli yeni teminat mektubunu,
b) Mevcut teminat mektubunun süre uzatımı ile birlikte varsa güncel tutar ile mevcut
teminat mektubu tutarı arasındaki fark için alınmış teminat mektubunu,
DSİ’ye sunar.
(3) Şirket güncel tutarlı yeni teminat mektupları ile süre uzatım yazılarını mektup üzerindeki geçerlilik tarihinden otuz gün önce DSİ’ye sunmak zorundadır. Şirket yükümlülüğünü
yerine getirmediği takdirde DSİ tarafından şirkete mektubun geçerlilik tarihinden otuz gün
önce uyarı yazısı yazılarak mektubun geçerlilik tarihinden on gün öncesine kadar gereğinin
yapılması istenir. DSİ’nin talebi yerine getirilmediği takdirde geçici teminat mektubunun bitim
süresinden on gün önce ilgili bankaya yazı yazılarak, mektubun nakde çevrilerek DSİ hesabına
yatırılması istenir.
(4) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde yapılacak başvurularda
geçici teminat mektubu şartı aranmaz.
(5) Başvuruda alınan geçici teminat mektupları DSİ tarafından uygun görülmesi halinde
davet yazısında belirtilmek üzere hidroelektrik kaynak katkı payı toplantısı için de geçerli olur.
(6) DSİ’ye sunulacak geçici teminat tutarı, birden fazla bankadan temin edilen geçici
teminat mektupları ile sağlanabilir veya DSİ hesabına nakit olarak yatırılabilir.
(7) Hidrolik kaynaklara dayalı enerji üretim tesisi kurmak için DSİ’ye yapılan başvuru
esnasında alınan geçici teminat mektubu aşağıdaki hallerde şirkete iade edilir:
a) Tekli başvurulara ilişkin geçici teminat mektupları ile birden fazla başvurularda en
yüksek teklif veren şirkete ait geçici teminat mektupları, EPDK tarafından projeye önlisans
verildikten sonra şirket yetkilisine tutanakla iade edilir.
b) Geçici teminat mektupları, 10 uncu madde uyarınca yapılacak olan Hidroelektrik
Kaynak Katkı Payı Toplantısının tamamlanmasının ardından, en yüksek teklifi vermiş olan şirket hariç diğer şirket yetkililerine tutanakla iade edilir.
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c) 6 ncı madde kapsamında yapılacak başvurudan sonra şirketin, DSİ internet sitesinde
ilan edilmeden başvurusundan vazgeçmesi veya DSİ tarafından yapılan inceleme neticesinde
şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde geçici teminat mektupları iade edilir. Ancak şirketin
başvuru esnasında yatırmış olduğu fizibilite kontrol ücreti, rapor temin bedeli ve hizmet bedeli
iade edilmez.
ç) Şirketten kaynaklanmayan bir sebeple projenin iptal edilmesi durumunda ise fizibilite
kontrol ücreti, rapor temin bedeli ve hizmet bedeli iade edilir.
d) Projeye başvuru yaptıktan sonra projenin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan ve
projenin yapılabilirliğini olumsuz etkileyen duruma ilişkin olarak ayrıca projenin teknik veya
ekonomik olarak yapılabilirliğinin kalmaması sebebiyle veya yapılması halinde çevreye vereceği ağır tahribattan dolayı şirket tarafından vazgeçme talebi gelmesi durumunda ve bu hususlarda şirket tarafından hazırlanacak teknik raporun DSİ tarafından kabul edilmesi halinde geçici
teminat mektubu şirkete iade edilerek proje başvurusu iptal edilir. EPDK’ya bildirilmiş projelerden bu bent kapsamında iptal edilenler EPDK’ya bildirilir.
e) Şirketin, başvuru esnasında bilgi sahibi olamayacağı, başvuru tarihinden sonra rapora
bağlanmış bir proje ile çakışma veya DSİ tarafından verilen/duyurulan bilgilerin hatalı veya
eksik olmasından kaynaklı bir olumsuzluktan dolayı proje başvurusunun aynı dere ve yan kolları üzerinde revize edilme imkânının da olmaması durumunda proje başvurusu iptal edilerek
geçici teminat mektubu şirkete iade edilir. Ancak şirketin başvuru esnasında yatırmış olduğu
fizibilite kontrol ücreti, rapor temin bedeli ve hizmet bedeli iade edilmez. EPDK’ya bildirilmiş
projelerden bu bent kapsamında iptal edilenler EPDK’ya bildirilir.
f) Yeni bir geçici teminat mektubunun sunulması durumunda mevcut geçici teminat
mektubu iade edilir.
(8) İnşaatını tamamlayarak geçici kabul talebinde bulunan şirket, DSİ internet sayfasında tutarı ve örneği yayımlanan en az 2 yıl süreli teminat mektubunu geçici kabulden önce
vermek zorundadır. Teminat mektubunun geçerlilik süresi içerisinde kesin kabul yapılmaması
durumunda şirket bu maddede belirtilen usuller çerçevesinde teminat mektubunun süresini
uzatmak veya yeni teminat mektubu vermek zorundadır. Yeni bir geçici teminat mektubunun
sunulması durumunda mevcut geçici teminat mektubu iade edilir.
(9) Şirketin bu Yönetmelikte belirlenen herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi
halinde proje başvurusu iptal edilerek var olan teminat mektubu irat kaydedilir.
(10) Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminat mektupları haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Şirketin yükümlülükleri ile ilgili esaslar
MADDE 21 – (1) Şirket ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükler ile aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:
a) DSİ tarafından istenen veya DSİ’ye sunulacak olan bildirim, rapor ve diğer evrakları
ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esaslar ile DSİ tarafından bu konuda yazılan yazılarda belirtilen hususlara uygun olarak DSİ’ye sunmak.
b) DSİ tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen tüm talimatlara uymak.
c) DSİ tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, tam ve doğru olarak Kuruma vermek.
ç) Su kullanım hakkı anlaşmasında belirtilen hükümlere uymak.
d) Önlisans alınmamış projelerde, projeyle ilgili geçerli geçici teminat mektubunu
DSİ’de bulundurmak.
e) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca DSİ’ye ödenmesi gereken ücretleri eksiksiz ve
zamanında yatırmak.
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f) Faaliyet alanlarına göre ilgili diğer mevzuatların gereklerini yerine getirmek.
g) Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazandığı EPDK’ya bildirilinceye
kadar şirket unvanını değiştirmemek.
ğ) Lisans alıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında şirketin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı olarak
herhangi bir değişiklik yapmamak, paylarını devretmemek, payların devredilmesi veya payların
devri sonucunu doğuracak iş ve işlemleri yapmamak, bu hususları şirketin Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesindeki Ana Sözleşmesine dercetmek.
h) Su Kullanım Hakkı Anlaşması kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getirmek.
ı) Tesislerin yapı denetimi konusunda 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun Ek 6 ncı
maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak.
(2) Şirketin, DSİ’ye ödenmesi gereken Havza Hidrolojik Gözlem Değerlendirme ve
Kontrol Hizmet Bedeli, Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Bedeli veya Ortak Tesis Bedelinden
kaynaklanan ödemelerini vadesinde yapmaması halinde vadesinde yapılmayan üçüncü ödemeyi
müteakip herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın su kullanım hakkı anlaşması idarece fesh
edilir. Su kullanım hakkı anlaşmasının İdarece feshedildiği ilgililerine ve EPDK’ya ayrıca bildirilir.
(3) DSİ tarafından inşa edilmekte olan/edilmiş projeler kapsamında, HES kısmı şirket
tarafından yapılan hidroelektrik enerji üretim tesislerinde, lisans süresi sonunda şirket herhangi
bir hak talep etmeden hidroelektrik enerji üretim tesisini enerji üretir vaziyette, tesise ait tüm
taşınmazlar ile birlikte DSİ’ye devreder.
Bildirimler
MADDE 22 – (1) DSİ’ce bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü tebligat hakkında
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Taşınmazların EÜAŞ’ye devri
MADDE 23 – (1) 6200 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi çerçevesinde; DSİ tarafından
inşa edilmiş, işletmeye alınmış ve işletmeye alınacak hidroelektrik üretim tesisleri için Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına ilişkin hükümler, bu tesislerin enerji üretimiyle ilgili kısımları ve
bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazların EÜAŞ’ye devir işlemlerine ait usul ve esasları
belirleyen ilgili mevzuat hükümlerine göre Ek-1’de yer alan tip anlaşma esas alınarak düzenlenir. Bu kapsama girmeyen ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan üretim tesisleri için imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmaları da bu maddede belirtilen hükümlere göre imzalanır.
Atıl hidroelektrik santraller
MADDE 24 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 15 inci maddesine
göre Kanunda öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunan hak sahiplerine ait işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Teminat ve hizmet bedelleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve geçici 21 inci maddesi uyarınca mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak için EPDK’ya başvuru yapan şirketlerden
başvurusu uygun bulunanların EPDK tarafından DSİ’ye bildirilmesi durumunda şirketlerin
varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları iade edilir.
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(2) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi ve üçüncü fıkrası uyarınca başvurusu EPDK tarafından reddedilen şirketlerin varsa
DSİ’deki geçici teminat mektupları irat kaydedilmeyerek iade edilir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce su kullanım hakkı anlaşması imzalamamış proje sahibi şirketlerden proje başvurusu sonlandırılmış olanların veya proje başvurusunu
sonlandırmak isteyenlerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 (doksan)
gün içerisinde DSİ’ye başvurmaları halinde, DSİ tarafından başvuru esnasında alınan teminat
mektupları iade edilir.
(4) Birinci ve üçüncü fıkrada belirtilen projelerin DSİ veya mülga EİE tarafından geliştirilen projeler olması durumunda bu projelere başvuru esnasında projenin özelliğine göre
şirketlerden alınan taahhütname çerçevesinde şirketler tarafından DSİ veya mülga EİE’ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin ödenmiş kısımlarının dışında kalan kısmı tahsil edilmez, ödenen hizmet bedelleri iade edilmez.
Taahhütlerin yerine getirilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması
İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan taahhütnamenin 5 inci maddesinde belirtilen ödemeyi, ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir kararından
sonra ödemesi gereken şirketler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 (doksan)
gün içerisinde Kuruma yazılı müracaat etmeleri halinde, haklarında bu Yönetmelik hükümlerine
göre işlem yapılır. Başvuruda bulunan şirketlerin, başvuruyu yaptıkları tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler hariç olmak üzere kalan borç dikkate alınarak düzenlenecek taahhütname hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Mevcut su kullanım hakkı anlaşmaları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mülga 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında
tanımlanan mevcut sözleşmeler arasında yer alan ve işletmede bulunan hidroelektrik üretim
tesislerini işleten tüzel kişilerin, imzalamış oldukları mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları,
EPDK’dan lisans almaları şartıyla üretim lisansı süresince geçerlidir.
(2) Yap işlet devret modeli kapsamında elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren şirketlerin ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesi her işletme yılının sonunda
yapılır. Mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmasında belirtilen ödeme süresi aynı kalır. Ancak bakiye para miktarı için Yİ-ÜFE uygulanır.
(3) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu şirketlerin mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarındaki ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesine ilişkin hükümler, şirketlerin talebi halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tadil edilir.
(4) Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri için ilgili tüzel kişilere EPDK
tarafından ilgili mevzuat kapsamında resen lisans verilmesi halinde, mevcut sözleşmelerindeki
hak ve yükümlülüklerle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla su kullanım hakkı anlaşmaları bu Yönetmelik çerçevesinde yenilenir.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini DSİ’nin bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan
Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Serolojik veya bakteriyolojik muayene sonucunda bruselloz hastalığına yakalandığı
tespit edilen sığırlar ile koyun ve keçilerin takdir edilecek kıymetlerinin onda dokuzu,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/3/2013
28579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
115/1/2014
28883
24/2/2015
29257
325/5/2018
30431

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) EÜAŞ, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında imzalanmış olan elektrik enerjisi
ithalat veya ihracat anlaşmalarına uygun elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatı faaliyetlerini
ve elektrik enerjisi mübadelesi kapsamında ithalat ve ihracat faaliyetlerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak
ithalat/ihracat yapılmasına yönelik faaliyette bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi şirketler
Sistem İşleticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilir ve kapasite
tahsisine hak kazanmaları durumunda, tahsis edilen miktar ve süre kadar elektrik enerjisi ithalat
ve/veya ihracatı yapabilirler.
(3) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ihracat
yapılmasına yönelik faaliyette bulunmak isteyen üretim lisansı sahibi şirketler Sistem İşleticisi
veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar
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tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilirler ve kapasite tahsisine
hak kazanmaları durumunda, tahsis edilen miktar ve süre kadar elektrik enerjisi ihracatı yapabilirler. Üretim lisansı sahibi şirketlere tahsis edilecek olan kapasite, ilgili şirketin işletmedeki
toplam kurulu güç değerini aşamaz.
(4) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat/ihracat yapılmasına yönelik teminat tutarı Sistem İşleticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenir ve duyurulur.
Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat/ihracat
yapmak isteyen ve bu hakka sahip olan şirketler, belirlenen miktardaki teminat mektubunu Sistem İşleticisine veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlara sunarlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Aynı hat için birden fazla başvuru olması ve kısıt oluşması halinde, başvurular bu
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere Sistem İşleticisine bildirilir. Sistem İşleticisi, kapasite tahsisine ilişkin işlemleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kırk
beş gün içerisinde sonuçlandırarak, kurul kararı alınmasını teminen sonucu Kuruma bildirir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/5/2014

29003

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/12/2014

29219

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE İNSAN KAYNAKLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve
İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kariyer Merkezi)’nin amacına, etkinlik
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara
Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (Kariyer Merkezi)’ni,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkezin misyon ve vizyonunu belirlemek ve çalışma stratejilerini oluşturmak.
b) Üniversite öğrencilerinin kendi yetenek, ilgi, kişilik özellikleri ve kariyer değerlerini
tanımaları, işgücü piyasasında kendilerine açık iş ve eğitim seçenekleri konusunda bilgilenmeleri ve kendilerine en uygun seçeneğe yönelmeleri için destek olmak.
c) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, öğrenci ve mezunların istihdamını kolaylaştırmak.
ç) Merkezde görevli personelin mesleki gelişimine katkıda bulunmak.
d) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan “İnsan Kaynakları Yönetimi
ve Kariyer Danışmanlığı” yüksek lisans ve doktora programı başta olmak üzere, ilgili diğer
programlardaki teorik ve uygulamalı derslere katkıda bulunmak.
e) İşgücü piyasası, insan kaynakları yönetimi, kariyer danışmanlığı ve benzeri alanlarda
kamu ve özel sektörde görev yapan meslek mensuplarının bilgi ve becerilerini geliştirmelerine
destek olmak amacıyla eğitimler düzenlemek.
f) İşgücü piyasası politikaları hakkında görüş oluşturulmasına yardımcı olmak.
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Merkezin etkinlik alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Üniversite öğrenci ve mezunlarının işgücü piyasası ve meslekler hakkında daha gerçekçi bilgilere ulaşmaları için stratejiler belirlemek.
b) Merkez personeline hizmet içi eğitimler vermek.
c) Üniversite öğrenci ve mezunlarının istihdamını kolaylaştırıcı faaliyetlerin planlanmasına destek olmak.
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın ve uygulama çalışmaları yapmak, raporlar hazırlamak, projeler yürütmek ve danışmanlık yapmak.
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim, araştırma, inceleme, yayın ve proje çalışmaları yürütmek,
bu kapsamda hazırlanan projeler için ulusal ve uluslararası konsorsiyumlara katılmak.
e) Ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, çalıştay, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek, özel uzmanlık veya bilgi kazandırmayı amaçlayan kurslar, seminerler
ve belgelendirme eğitimleri düzenlemek.
f) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda bülten, dergi, değerlendirme raporu vb.
yayınlar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl
için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür
yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
kariyer planlama ve insan kaynakları konularında çalışmaları olan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin faaliyetlerini daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında, Eğitim Bilimleri Fakültesinden iki üye, Siyasal Bilgiler Fakültesinden iki üye, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden bir
üye, Fen Fakültesinden bir üye, Hukuk Fakültesinden bir üye, Mühendislik Fakültesinden bir
üye, Sağlık Bilimleri Fakültesinden bir üye ve Ziraat Fakültesinden bir üye olmak üzere toplam
on bir üyeden oluşur. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde diğer Fakültelerden de en fazla dört
üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki
yıl süre için görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde görüşlerine başvurmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oy hakları olmaksızın toplantılarına temsilci davet edebilir.
(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez
olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek tarihlerde toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk
koşulu aranmaz.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 28/3/2003 tarihli ve 25062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama
Merkezi (İKDAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/2)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İnternet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla
“İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda EK-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 8 – (1) 22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE
KULLANILABİLECEK REFERANS FAİZLER VE ENDEKSLERE
DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2019/10)
MADDE 1 – 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değişken
Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere
Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Değişken faizli konut finansmanı sözleşmeleri düzenlenirken Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından açıklanan en güncel Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranı, sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken ise içinde bulunulan aydan bir
önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde
değişim oranı esas alınır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/5/2007

26513
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5246

—— • ——
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5244
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5228

—— • ——
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5234
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İHALE İLANI
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi

: E.L.İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd.

b) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

No. 89

45500 Soma/MANİSA

2 - İhale konusu hizmetin
a)
İhale Kayıt
Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Tarih ve

No

Dosya No

2019/275675

2019-795

Saati

SÜRE

01.07.2019

180

14:00

gün

Kontrol Şube Müdürlüğü DarkaleGeventepe

Kontrol

Yeraltı

Başmühendisliğine

bağlı

stok

sahalarından 250.000 ton kömürün
Dereköy lavvar tesisine ve stok alanına
taşınması ve boşaltılması işi

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA) ‘dır.
c) İşin süresi

: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü

: Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer

: ELİşletmesi

Müdürlüğü

Toplantı

Salonu

Soma/

4 - İhale dokümanı; ELİşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89

45500

MANİSA
Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 200,00 TL bedel karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadarEge Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
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

5262/1-1
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1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 16.000.000 adet 1.000 Gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık
ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,
RİZE adresinden 120,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.07.2019 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İstekliler ihale konusu malın en az yarısına olmak koşulu ile kısmi teklif verebilirler.
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
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.
5134/1-1

—— • ——

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 30.000 m³ KONKASÖR
BALASTI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/270065
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk
Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A
35220 Alsancak / İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: tcddihale35@gmail.com
d) İnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 30.000 m³ Konkasör Balastı.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 05.07.2019 Tarihi Cuma Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
5135/1-1
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TDLSATIŞ-9 BÜFE ALANI
TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:
1 - İdare ile ilgili bilgiler
a) Adresi
: TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180
Cadde No: 10 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks No
: 312 207 27 07 - Faks: 312 286 90 73
c) Elektronik Posta Adresi
: ssakaci@tp.gov.tr; ihale@tp.gov.tr
2 - İhale konusu
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10
06530
Çankaya/ANKARA adresinde ve Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde
yer alan 24.52 m²’lik alanda “BÜFE” olarak faaliyet
gösterilecektir. İstekli, çevreye kesinlikle zarar
vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.)
ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın,
patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir.
Büfe alanında gıda maddeleri (Süt ve süt ürünleri,
bisküvi, çikolata çeşitleri vb. ambalajlı ürünler ile simit,
poğaça, tost vb. gıda maddeleri), alkol dışındaki tekel
ürünleri, kişisel bakım ürünleri, içecek maddeleri vb.
ürünlerin satış hizmeti verilecektir. Vukua gelecek bu tür
hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar,
ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir. Faaliyet
göstermesi şartı ile “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği”
esasları dahilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık
Usulü” ile kiraya verme ihalesi yapılmasıdır.
3 - İhale İle İlgili Bilgiler
a) Yapılacağı Yer
: TPAO Genel Müdürlüğü /Tedarik ve Lojistik Daire
Başkanlığı Yeni İhale Salonu
Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 Söğütözü/ANKARA
b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 05/07/2019 / 14:30
c) İhalenin Tarih ve Saati
: 05/07/2019 / 14:30
4 - İhaleye Katılma Şartları
a) Şartname Satın Alma: Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce
hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 150 TL (Yüzelli Türk Lirası)
bedel karşılığı satın almaları gerekir.
b) Geçici Teminat:Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO Şubesi
TR970001500158007290224965 TL hesabına yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz
edilmesi gerekmektedir.
c) İstenen Belgeler: Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen tarih ve
saate kadar TPAO içerisinde bulunan Yeni İhale Salonu Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf
içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
5 - Şartname İnceleme: İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel
Müdürlüğü Ana bina 6. Kat 616 no’lu odadan ya da www.tpao.gov.tr adresinde ücretsiz olarak
incelenebilir.
6 - İhaleye İştirak: İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar
dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.
7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ
YERİ: KONUMU: ALANI: MUHAMMEN BEDEL (KDV hariç): GEÇİCİ TEMİNAT:
Ankara Büfe 24.52 m² 10.800,00 TL/Yıl Teklif Edilen Yıllık Bedelin %10’undan Az
Olmayacaktır.
5319/1-1
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TTK İHTİYACI OLAN TORBALI ÇİMENTO (1.700.000 KG) ALIMI 4734 SAYILI
KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası

: 2019/276022

1 - İdarenin
a) adresi

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

b) telefon ve faks numarası

: Tel : 0 372 259 47 94 - 84

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73
c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri

1

Malzemenin Cinsi -

Miktarı:

Torbalı Çimento

1.700.000 kg

: TTK Genel Müdürlüğü ilgili müessese ambar stok
sahasıdır.

c) Teslim süresi

: 1 yıl

3 -İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 08.07.2019 Pazartesi - saat: 15.00

c) Dosya no

: 1914011

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1. Çimento, 25 kg’lık katlı kağıt torbalarda olacak ve yırtık, delik torbalar kabul
edilmeyecektir. Çimento torbalarını araçlara yükleme ve boşaltma işlemlerinin forkliftle
yapılabilmesini sağlayan kapaklı bigbag (yaklaşık(100x100x150)cm.) kullanılacaktır. Firmalar
bigbag içerisinde kaç adet çimento torbası kullanacaklarını tekliflerinde belirteceklerdir.
Alternatif ambalajlama teklifler ayrıca değerlendirilecektir.
4.2.2. Firmalar teklifleri ile birlikte TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem
Sertifikası, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Sertifikası, TS 18001(OHSAS 18001) İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikası, TS EN 197-1:2012 Uygunluk Sertifikası ve CE
Sertifikası vereceklerdir.
4.2.3. Çimentoların teslim süresi partiler halinde bir yıldır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli
tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre
belirlenecektir.
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no.’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
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8 - Teklifler en geç 08.07.2019 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
5271/1-1

—— • ——
TTK İHTİYACI OLARAK YARI MEKANİZE AYAK SİSTEMİ YEDEKLERİ 4734 SAYILI
KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 67090
ZONGULDAK
b) Telefon numarası
: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT)
c) Faks numarası
: 0 372 251 19 00
2 - İhale konusu işin nev’i
a) niteliği, türü ve miktarı
: Yarı mekanize ayak sistemi yedekleri, 10 kalem
b) teslim yeri
: Yerli Yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makina
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği.
Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim
limanı.
c) teslim tarihi
: Siparişi takiben 120 takvim gününde teslimat
yapılacaktır.

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) tarihi ve saati

: 24/07/2019 Çarşamba saat 15.00

c) dosya no

: 847-TTK/1600

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
h) Teknik şartnamenin 2. maddesinin her bir alt maddesinin tek tek cevaplandığı ya da
teyit edildiği yazılı metin teklifle birlikte verilecektir.
ı) Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi tanıtıcı dökümanlar teklifle birlikte
verilecektir.
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi,
j) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k)Teknik şartnamenin 2. maddesinin her bir alt maddesinin tek tek cevaplandığı ya da
teyit edildiği yazılı metin teklifle birlikte verilecektir.
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l) Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi tanıtıcı dökümanlar teklifle birlikte
verilecektir.
m) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
her bir kaleminde % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle
ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat
avantajından yararlanamaz. İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alım İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri
teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 24/07/2019 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No. 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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2. BÖLGE MINTIKASINDA BULUNAN MAKASLARA
YEDEK MALZEME ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2019/281292
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
: basrimeletli@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: 2. BÖLGE MINTIKASINDA
BULUNAN MAKASLARA YEDEK MALZEME ALIMI İŞİ
3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup,
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı
ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti
ve numune alma için idareye başvuracaktır.
4 - İhalenin Saati: 09/07/2019 Salı günü, saat 10:00
5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA
6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 09/07/2019 Salı günü, saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL
bedelle temin edilebilir.
8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
5310/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
08.01.2019 tarihli ve 5744 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
3D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Recep KALIN (Uygulama Denetçisi,
İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 4942, Oda Sicil No: 21329) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 15.05.2019 tarihli ve E.2019/305 sayılı kararı ile
“dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden,
23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Recep KALIN hakkında tesis edilmiş
olan idarî işlemin yürütülmesi 30.05.2019 tarihli ve 127460 sayılı Makam Olur’u ile
durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
5215/1/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Siirt İli, Merkez İlçesi, 317 ada, 44 parsel üzerindeki 1157205 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 15.03.2019 tarihli ve E.2019/42 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine,
Bakanlığımızca yürütme durdurma kararına yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare
Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 24.04.2019 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2019/414 sayılı kararı
ile itirazın kabulü ve “yürütme durdurma kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 25.04.2019
tarihli ve 30755 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin teminat
alınmaksızın yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.
hakkındaki yeni iş almaktan men cezasının, "Yürütmenin Durdurulması" kararının uygulandığı
andan itibaren geriye kalan 160 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından
alınan 30.05.2019 tarih ve 127184 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
5215/2/1-1
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
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Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

5336/1-1
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

5317/9/1-1

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119
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Türkiye Futbol Federasyonundan:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STATÜSÜ DEĞİŞİKLİKLERİ
01.06.2019 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda kabul
edilen Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde yapılan değişiklikler, 5894 sayılı Kanun’un 3.
Maddesinin 2. Fıkrası ve TFF Statüsü’nün 30. Maddesi uyarınca aşağıda ilan olunur.
TFF Statüsü’nün 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(m) FIFA ve UEFA Statülerinde belirtilen yargı kurullarının ve FIFA ve UEFA
Statülerinin ilgili maddelerinde belirtildiği şekliyle Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) yetkisini
tanımak;”
TFF Statüsü’nün 18’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Kulüpler veya diğer birlikler, işbu Statü’deki hükümler dahilinde TFF’ye bağlıdır ve
TFF tarafından tanınır. Bu üyelerin veya birliklerin tüzük ve talimatları TFF Yönetim Kurulu
tarafından onaylanır.”
TFF Statüsü’nün 22’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(l) Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmış kişiler.”
TFF Statüsü’nün 25’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Bu Statü’de aksi belirtilmediği sürece, kararlar, toplantıda hazır bulunan delegelerin
salt çoğunluğunun oyuyla alınır. Tahrif edilmiş veya boş oy pusulaları veya çekimser oylar oy
sayımında dikkate alınmaz.”
TFF Statüsü’nün 27’nci maddesinin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Toplantının gündemi, yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve toplantı
tarihinden en az on beş gün önce ulusal bir gazete ile TFF’nin resmi internet sitesinde ilan edilir
ve TFF tarafından Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir.”
TFF Statüsü’nün 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi, tarihi ve yeri en az
on beş gün önceden günlük ulusal bir gazete ile TFF’nin resmi internet sitesinde ilan edilir ve
TFF tarafından, Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir.”
TFF Statüsü’nün 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(y) Başkan tarafından teklif edilen Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans
Kurulu, Etik Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile asıl ve yedek üyelerini atamak.”
TFF Statüsü’nün 36’ncı maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“1. Yönetim Kurulu’nun müzakerelere başlayabilmesi için üye tam sayısının salt
çoğunluğunun hazır bulunması gerekir.
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2. Yönetim Kurulu toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların
eşit olması halinde, Başkanın oyu belirleyici olur. Vekaleten ya da mektup yolu ile oy
kullanılmaz.”
TFF Statüsü’nün 37’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(i) Tahkim Kurulu, Etik Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
başkanları ile asıl ve yedek üyelerini Yönetim Kurulu’na teklif etme;”
TFF Statüsü’nün 38’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Genel Kurulda Başkan adayı olmak isteyen kişi, ilgili Genel Kurul toplantısından en
geç yedi (7) gün önce TFF Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak başvurmak zorundadır. Süresinde
başvuruda bulunan Başkan adayları Genel Kurul toplantısına altı (6) gün önceden başlamak üzere
TFF’nin resmi internet sitesinde ilan edilir.”
TFF Statüsü’nün 41’inci maddesinin 5’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. Denetleme Kurulu kararlarını salt çoğunluğun oyu ile alır, karara katılmayan üyeler,
karşıt oyun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür.”
TFF Statüsü’nün 55’inci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, 6’ncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun
kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir (1) Başkan,
altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur.
2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulunun görev
süresi kadardır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.
3. TFF Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile diğer kurul ve yan kurullarında görev
yapanlar veya futbol kulüplerinde aktif görevde bulunanlar (profesyonel futbol kulüplerinin
seçilmiş veya atanmış kurullarında görev alanlar da dâhil olmak üzere) ile profesyonel
futbolcular, teknik adamlar, sağlık ekibi, futbol menajerleri, müsabaka organizatörleri
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeliği yapamazlar.
4. Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda
boşalan görev için TFF Yönetim Kurulu, aynı usulle atama yapabilir. Bu fıkra uyarınca seçilen
yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.
5. Kurulun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt
çoğunluğunun oyu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu belirleyicidir.”
TFF Statüsü’nün 56’ncı maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, taraflarca yetkisinin kabul edilmesi halinde; kulüpler,
futbolcular, teknik adamlar ve futbol menajerlerinin, aralarındaki futbolla ilgili her türlü
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sözleşmeden doğan ihtilafları inceler ve karara bağlar. Bununla birlikte sportif cezalarla,
yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür.
2. Kurul, uyuşmazlıkta haklı olan tarafın varsa vekili için, resmi ücret tarifesine göre
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücreti kadar vekâlet
ücretine hükmeder.”
TFF Statüsü’nün 57’nci maddesinin 5’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksekokul mezunu olmaları şarttır.
Başkan, başkanvekili ve raportör olarak görev yapacak olanların ise hukuk fakültesi mezunu
olması zorunludur. Bununla birlikte, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ile Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu üyelerinin en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olması zorunludur.”
TFF Statüsü’nün 59’uncu maddesinin 3’üncü ve 6’ncı fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“3. Kulüp Lisans Kurulu, TFF Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından
atanacak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden
oluşur. Kulüp Lisans Kurulu’nda;
a) Bir üyenin en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu,
b) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir,
c) İki üyenin 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi,
d) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir,
e) İki üyenin işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip
üniversite mezunu,
olması şarttır.”
“6. Kulüp Lisans Kurulu toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan
üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.”
TFF Statüsü’nün 61’inci maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3. Spor federasyonlarının veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar bu
görevlerinden istifa etmedikçe veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim
Kurulu üyeliği yapamazlar.”
TFF Statüsü’nün 67’nci maddesinin 5’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüplerine veya kamu kurumu veya
kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor
tesislerinin ve Bakanlığın personelinden yararlanılması karşılığı eğitim ve tesis projelerinde
kullanılmak üzere yapılacak protokolle ödenecek giderler.”
TFF Statüsü’nün 74’üncü maddesinin 7. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“7. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlükleri ve İl Ofisleri arasında müsabaka
yayınlarına ilişkin işbirliğine dair kural ve usuller Spor Tesisleri ve Personel Hizmetlerinin
Kullanımına İlişkin Protokol ile belirlenir.”
TFF Statüsü’nün 76’ıncı maddesinin 2’nci, 4’üncü ve 5’inci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“2. Tüm futbol kulüpleri kar veya zarar tablolarını, finansal durum tablolarını ve takip
eden hesap dönemini kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul Tutanaklarını yıllık Genel Kurullarında
onaylandığı biçimi ile ve ilgili Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde TFF'ye
sunar. Herhangi bir kulübün bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu açıdan yanlış
yönlendirici bilgi vermesi durumunda bu kulübe bir uyarı verilir ve yetkililerinin hakları askıya
alınır.”
“4. TFF kulüpler tarafından sunulan bu finansal tabloları denetleme yetkisine sahiptir.
Mali yükümlülüklerini karşılaması için gerekli mali güce sahip olmadığı belirlenen kulüpler ihtar,
bir para cezası, puan indirimi ya da küme düşürme yaptırımı ile cezalandırılır. Ayrıca kulübün
yetkililerine de hak mahrumiyeti cezası verilir.
5. Futbolla uğraşan bir kulüp futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda
kurulmuş bir anonim şirkete devredebilir. Kendisini bir ticari kuruluş olarak yeniden yapılandıran
bir kulüp tescilini başka bir şehre transfer edemez; bu hallerde futbol oyununun tanıtımı,
güçlendirilmesi ve çıkarları öncelik taşır.”
TFF Statüsü’nün 78’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. TFF’ye bağlı takımlar ve TFF’ye tescilli futbolcular, FIFA’nın önceden yazılı izni
olmaksızın, FIFA’nın üyesi veya herhangi bir Konfederasyon’un geçici üyesi olmayan bir
Federasyona bağlı takım veya futbolcularla müsabaka yapamaz veya sportif amaçlı temaslar
kuramaz.”
TFF Statüsü’nün 81’inci maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“1. TFF, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir anlaşma ve bir protokol imzalamak
suretiyle Bakanlığa ait spor tesisleri ile personel hizmetini kullanabilir ve kullanımına izin
verebilir.
2. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum veya
kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor
tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol
yönlendirmesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatları dâhilinde il ve ilçe müdürlüklerince
yapılır. Milli müsabakalarda ise protokol tribünleri ve VIP alanları TFF tarafından FIFA ve
UEFA'nın ilgili ilkeleri doğrultusunda düzenlenir.”
TFF Statüsü’nün 84’üncü maddesinin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. İşbu TFF Statüsü Genel Kurul kararı uyarınca TFF resmi internet sitesinde de
yayınlanacaktır.”
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15 Haziran 2019 – Sayı : 30802
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

5185/1-1

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

5186/1-1

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

5188/1-1

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

5201/1-1

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

5202/1-1

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

5203/1-1

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 199

5204/1-1

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

Sayfa : 204

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 206
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15 Haziran 2019 – Sayı : 30802
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RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 208

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 209

Sayfa : 210

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 211

Sayfa : 212

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 213

Sayfa : 214

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 215

Sayfa : 216

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 217

Sayfa : 218

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 219

Sayfa : 220

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 221

Sayfa : 222

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 223

Sayfa : 224

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 225

Sayfa : 226

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 227

Sayfa : 228

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 229

Sayfa : 230

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 231

Sayfa : 232

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 233

Sayfa : 234

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 235

Sayfa : 236

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 237

Sayfa : 238

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 239

Sayfa : 240

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 241

Sayfa : 242

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 243

Sayfa : 244

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 245

Sayfa : 246

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 247

Sayfa : 248

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 249

Sayfa : 250

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

5223/1-1

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 251

Sayfa : 252

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 253

Sayfa : 254

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 255

Sayfa : 256

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 257

Sayfa : 258

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 259

Sayfa : 260

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 261

Sayfa : 262

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 263

Sayfa : 264

RESMÎ GAZETE

15 Haziran 2019 – Sayı : 30802

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148)
YÖNETMELİKLER
–– Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1147)
–– Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı
Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)
–– Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans
Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sayı: 2019/10)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2019 Tarihli ve 8601-2 Sayılı
Kararı

1

3
12
12
13
74
74
75

79

92

93

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
95
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
97
c - Çeşitli İlânlar
105
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
251

