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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/9780

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                    F. B. SAYAN KAYA                           A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/9955

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

8 Mart 2017 – Sayı : 30001                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Karar Sayısı : 2017/9966

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/9967

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                          V. KAYNAK

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                F. B. SAYAN KAYA                           A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin

Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci madde-

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları ile ku-

ruluşları tarafından ticari amaç güdülmeksizin ve amacı doğrultusunda kullanılacak ürünlerin

13 üncü madde kapsamında transit geçişinde, Bakanlıkça yapılacak risk değerlendirmesi kap-

samında istisna tanınabilir. Bu fıkra kapsamındaki uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakan-

lıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE 

VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti sunucularının sundukları sağlık

hizmeti bedeline karşılık olarak Kuruma gönderdikleri veya kişi adına düzenledikleri fatura

bedellerinin ödenebilmesi amacıyla; fatura eki belgelerin teslimi, örneklenmesi, incelenmesi,

ödenecek tutarın tespiti ve sağlık hizmeti sunucularının değerlendirilmesine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2011 28145
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kurum mevzuatı ve tıbbi inceleme iş ve işlemler ile

bunları yürüten kişiler, komisyonlar ve sağlık hizmeti sunucularını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü, 73 üncü, 97 nci, 103 üncü ve 107 nci maddeleri

ile 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesine

ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Eczane: 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan serbest eczane-

leri,

b) Fatura: İş, mal veya hizmet alımlarında; işin, malın veya hizmetin özelliğine veya

alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden;

1) Faturayı,

2) Fatura yerine geçen belgelerden; serbest meslek makbuzunu, gider pusulasını, müs-

tahsil makbuzunu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi

şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini ve akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kay-

dedici cihazlara ait satış fişini,

3) Kanunen fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar-

dan alınan Harcama Pusulasını,

4) 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındıyı, 

5) Yurt dışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde ise,

yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yet-

kililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri,

c) Fatura eki belge: İlgili mevzuatlarda tanımlanan ödemeye esas olan kanıtlayıcı bel-

geleri,

ç) Fatura dönemi: Her ayın birinci ve son gününü kapsayan dönemi,

d) Fatura inceleme birimi: Kurum merkez ve taşra teşkilatı sağlık hizmet sunucuları

ödeme servisini,

e) Götürü bedel: Sağlık Hizmet Sunucusu tarafından sözleşmenin geçerli olduğu dö-

nemde verilecek sağlık hizmetlerine karşılık Kurumca ödenecek sabit bütçe rakamını,
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f) Kanun: 5510 sayılı Kanunu,

g) Kesinti tutarı: Örnekleme yöntemi ile yapılan incelemelerdeki kesinti oranının, ör-

nekleme oranı dikkate alınarak faturanın tamamına yansıtılması ile bulunan tutarı, 

ğ) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

h) MEDULA: Sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere dayanarak fatu-

ralama işlemini gerçekleştirmek amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik

bilgi sistemini,

ı) Optisyenlik müessesesi: 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

uyarınca optisyenlik ruhsatnamesi ile açılmış müesseseleri, 

i) Örnekleme yöntemi: Ödemeye esas teşkil eden kanıtlayıcı belgelerden belirlenen

oranda belgenin incelemeye alınmasını ve tespit edilen kesinti oranının tüm belgelere teşmil

edilmesini,

j) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere Kanu-

nun 63 üncü maddesi gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri ile 73 üncü madde

kapsamında belirtilen istisnai sağlık hizmetlerini, 

k) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile

kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,

l) Sağlık kurum/kuruluşu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan gerçek kişi, ka-

mu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait tüm sağlık kurum ve kuruluşunu, 

m) Satış merkezi/merkez: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan; tıbbi cihaz ve

malzemelerin dağıtımının, satışının veya kişiye özel üretilip uygulamasının yapıldığı yerleri, 

n) Reçete Grubu: 

1) A grubu reçete: Günübirlik tedavi reçeteleri de dâhil olmak üzere yatan hasta reçe-

telerini ve sağlık raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçeteleri,

2) B grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme ol-

mayan veya içeriğinde herhangi bir raporlu ilaç bulundurmayan ayaktan hasta reçetelerini,

3) C grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme

olan reçeteler ile sıralı dağıtım sistemine tabi reçeteleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fatura Eki Belgelerin Teslimi

Fatura eki belgelerin teslimi

MADDE 5 – (1) Fatura dönemi içinde, sağlık hizmeti sunucusu tarafından sunulan sağ-

lık hizmetlerine ilişkin düzenlenen fatura eki belgeler, takip eden ayın 1 inci gününden 15 inci

gününe (15 inci gün dâhil), 15 inci günün hafta sonu veya resmî tatile rastlaması halinde ise

takip eden ilk iş gününe kadarki süre içinde Kurumun ilgili birimine teslim edilmesi halinde
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teslim edildiği ayın 15 inci günü, bu süre içinde teslim edilmeyen faturalar ise, Kurumun ilgili

birimine teslim edildiği ayı takip eden ayın 15 inci günü teslim edilmiş olarak kabul edilir. Ku-

rum gerekli gördüğü durumlarda bu süreleri uzatabilir. Teslim süreleri içinde kalmak şartıyla,

fatura eki belgelerin kabulünü yapan fatura inceleme birimleri tarafından iş planına göre sağlık

hizmeti sunucularına fatura teslimi için randevu tarihi verilebilir.

(2) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından, fatura eki belgeler Kurumun resmi internet si-

tesinde duyurulan ilgili birime teslim edilir. Kargo veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilen

belgeler için kargoya veya postaya verildiği tarih, normal posta ile gönderilen belgeler için

Kurum kayıtlarına giriş tarihi esas alınarak işlem görür. Ancak Kurum tarafından fatura teslim

tarihi mücbir sebeplerle ertelenebilir. Bu durumda faturaların teslimi için verilen ek süre içe-

risinde teslim edilen faturalar zamanında teslim edilmiş sayılır.   

(3) Eczaneler tarafından her ayın 1’i ile 15'i arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili

reçeteleri takip eden 3 iş günü içinde, her ayın 16’sı ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler

ise takip eden 3 iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak Kurumun ilgili

taşra teşkilatına teslim edilir. 

(4) Götürü bedel sözleşmesi yapılan sağlık hizmet sunucusu vereceği sağlık hizmetle-

rine ait bilgileri Kurumun ilgili mevzuatı çerçevesinde MEDULA sistemine kaydederek, yine

anılan mevzuatta yer alan süre ve kurallar çerçevesinde dönem sonlandırması yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Kurum/Kuruluşu Fatura Eki Belgelerin Örneklenmesi ve İncelenmesi

Fatura eki belgelerin örneklenmesi

MADDE 6 – (1) Genel sağlık sigortası kapsamında yer alan kişilere, finansmanı kar-

şılanan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak sağlık kurum/kuruluşu tarafından verilen hizmetlere

ait başvuru numaraları; 5502 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre %5 ila %10 oranında

genel sonuçlar verecek şekilde basit rastgele yöntem ile örneklenerek incelenir.

(2) Örnekleme iptali ancak Kurum bilgi işlem sisteminden kaynaklanan teknik sorun

nedeniyle yapılabilir. 

(3) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen sağlık kurum/kuruluşuna ait fatura eki belge-

lerin tamamı incelenir. 

(4) Kurum ihtiyaç duyduğu hallerde fatura eki belgelerin tamamını incelemeye yetki-

lidir. 

Fatura eki belgelerin incelenmesi 

MADDE 7 – (1) Sağlık kurum/kuruluşu tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ait fa-

tura eki belgeler, Kurumca görevlendirilen personel ve komisyonlar tarafından ilgili mevzuat

ve tıbbi uygunluk yönünden incelenir. 
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İtirazlar

MADDE 8 – (1) Sağlık kurum/kuruluşu, incelenen fatura dönemine ait oluşan kesinti

tutarı ve gerekçelerine ilişkin kabul ya da itiraz yönündeki kararını, Kurum bilgi işlem siste-

minde “incelendi” ibaresinin belirdiği veya tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde

Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden bildirir. Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında

bu süre 10 iş günüdür. 

(2) İtiraz dilekçesinde gerekçesi belirtilmemiş olan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(3) Sağlık kurum/kuruluşu, incelenen manuel faturalara ait oluşan kesinti tutarı ve ge-

rekçelerine ilişkin kabul ya da itiraz yolundaki kararını, Kurumca incelemenin bittiğine dair

yazının sağlık kurum/kuruluşuna tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Kuruma elden

veya faks yoluyla itiraz gerekçeleri ile birlikte bildirir. İtirazların faks ile bildirilmesi halinde,

bildirimin aslının elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargoya 3 iş günü içerisinde verilerek Ku-

ruma gönderilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde itiraz etmeyen sağlık kurum/kuruluşu tara-

fından kesinti tutarı kabul edilmiş sayılır.

(4) İncelenen fatura dönemi ile ilgili olarak Kuruma yapılan itirazlar nihaidir. Sağlık

kurum/kuruluşu tarafından, aynı fatura dönemiyle ilgili olarak Kuruma yeniden herhangi bir

itirazda bulunulamaz.

(5) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen sağlık kurum/kuruluşu tarafından yapılan iti-

razlar ile sağlık kurum/kuruluşu tarafından Kurum bilgi işlem sistemi kullanılmadan Kuruma

manuel fatura edilen sağlık hizmetlerine ait faturalara yapılan itirazlar 5 inci maddenin ikinci

fıkrası kapsamında Kurum resmi internet sitesinde duyurulan ilgili birim tarafından değerlen-

dirilerek karara bağlanır.

Sağlık kurum/kuruluşu itiraz değerlendirme komisyonu

MADDE 9 – (1) Komisyon, sağlık sosyal güvenlik merkez müdürünün görevlendire-

ceği uzman tabip, tabip, diş tabibi veya eczacılar arasından iki personel ile sağlık kurum/kuru-

luşunun hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetkilendirilmiş sağlık kurum/kuruluşunda

çalışma izin belgesi ile görev yapan bir hekimin katılımı ile üç üyeden oluşur. Sağlık kurum/ku-

ruluşu bünyesinde çalışma izin belgesi ile görev yapan hekimin olmaması halinde sağlık ku-

rum/kuruluşu kanuni temsilcisi Komisyona üye olarak katılır. Sağlık kurum/kuruluşu adına

toplantıya katılacak kişinin yetki/görevlendirme belgesi toplantıdan önce Kuruma ibraz edilir.

Komisyonun kurulması ve karar alması için üyelerin tamamının bulunması esastır. 

(2) Komisyon, inceleme birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu oluşan kesinti

tutarlarına sağlık kurum/kuruluşu tarafından yapılan itirazları değerlendirmek üzere itirazın

Kurum kayıtlarına girdiği tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde toplanır. 

(3) Komisyon tarafından kararlar en fazla 30 iş günü içerisinde ve oy birliği ile alınır.

Komisyon tarafından alınan kararlar nihai olup Komisyona veya Kuruma yapılacak itirazlar

değerlendirmeye alınmaz.
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(4) Komisyon tarafından karara bağlanamayan itirazlar ise, gerekçeleri ile birlikte Sağ-

lık Kurum/Kuruluşu İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonuna intikal ettirilir.

(5) Komisyon, itiraza konu başvuru/takip numaralarına ait fatura eki belgelerle ilgili

bilgi ve belgeyi sağlık kurum/kuruluşundan talep etme yetkisine sahiptir.

(6) Komisyon, ilgili mevzuata aykırı olarak fatura edildiğini tespit ettiği örneklenmiş

diğer takipleri de inceleyebilir, incelenmesini isteyebilir.

(7) Komisyon toplantılarına sağlık kurum/kuruluşu yetkilisinin mücbir sebepler hariç

olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır, yapılan

kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Alınan karar

nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz. 

(8) Sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde gerektiğinde birden fazla Sağlık Kurum/Ku-

ruluşu İtiraz Değerlendirme Komisyonu kurulabilir. Aynı sağlık kurum/kuruluşuna ait aynı fa-

tura dönemi için birden fazla Sağlık Kurum/Kuruluşu İtiraz Değerlendirme Komisyonu kuru-

lamaz. 

Sağlık kurumu/kuruluşu itiraz değerlendirme üst komisyonu

MADDE 10 – (1) Komisyon, Kurumun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen sağlık hizmetleri sınıfı

personelinden görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Kurum, üçüncü basamak resmi sağlık

kurumlarında görevli uzman tabiplerden de üye belirleyebilir. Komisyonun kurulması ve karar

alması için üyelerin tamamının bulunması esastır.

(2) Komisyon, Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden gelen itirazları değerlendirmek

üzere ileti tarihini izleyen 10 iş günü içinde toplanır. Komisyon, itiraza ait Kurum bilgi işlem

sistemi üzerinden gönderilen fatura eki belgeleri ilgili mevzuat ve tıbbi uygunluk yönünden

incelenir. 

(3) Komisyon tarafından kararlar en çok 10 iş günü içinde ve salt çoğunluk ile alınır.

(4) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Komisyon üyelerini belirleme ve değiştirme

yetkisine sahip olup gerektiğinde birden fazla Komisyon kurabilir.

(5) Komisyon tarafından alınan kararlar nihai olup Komisyona veya Kuruma yapılacak

itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(6) Alınan kararlar MEDULA sistemi üzerinden ilgililere bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eczane Fatura Eki Belgelerinin Örneklenmesi ve İncelenmesi

Fatura eki belgelerin örneklenmesi

MADDE 11 – (1) Eczaneler tarafından karşılanan reçetelerden; 

a) A grubu reçeteler %10, 

b) B grubu reçeteler %5,
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c) C grubu reçeteler; 

1) Sıralı dağıtım kapsamı dışında kalan ve ayrı faturalandırılan reçetelerin tamamı, 

2) Sıralı dağıtım kapsamında olmasına rağmen ayrı faturalandırılan reçetelerin tamamı, 

3) Sıralı dağıtım kapsamında olan diğer reçeteler %10 oranında,

genel sonuçlar verecek şekilde basit rastgele yöntem ile örneklenerek incelenir.

(2) Fatura gruplarındaki reçete sayısının 10’dan az olması durumunda tamamı incelenir.

Örneklemin 10 adetten az olması durumunda reçete sayısı 10’a tamamlanır. 

(3) Kurum bilgi işlem sisteminden kaynaklanan nedenler veya faturanın eczaneye iade

edilmesini gerektiren nedenler haricinde örnekleme iptali yapılmaz.

(4) Kurum ihtiyaç duyduğu hallerde fatura eki belgelerin tamamını incelemeye yetki-

lidir. 

Fatura eki belgelerin incelenmesi

MADDE 12 – (1) Örnekleme yöntemini kabul eden eczanelerin reçete ve eklerinden

sadece örnekleme sonucu tespit edilen reçete ve ekleri, örnekleme yöntemini kabul etmeyen

eczanelerin ise tüm reçete ve ekleri Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme/protokol hü-

kümlerine uygunluğu yönünden Kurumca görevlendirilen personel tarafından fatura teslim ta-

rihleri dikkate alınarak incelenir. 

İtirazlar 

MADDE 13 – (1) Eczane, incelenen fatura dönemine ait oluşan kesinti tutarı ve ge-

rekçelerine ilişkin kabul ya da itiraz yönündeki kararını, Kurum bilgi işlem sisteminde “ince-

lendi” ibaresinin belirdiği veya tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Kurum bilgi

işlem sistemi üzerinden bildirir. İtiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerekçelerin yer aldığı

itiraz dilekçesi Kurumun resmi internet sitesinde duyurulan ilgili birimine verilir. İtirazların

faks ile bildirilmesi halinde, bildirimin aslının elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargoya 3 iş

günü içerisinde verilerek Kuruma gönderilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde itiraz etmeyen

eczanelerin kesinti tutarı eczane tarafından kabul edilmiş sayılır.

(2) İtiraz dilekçesinde gerekçesi belirtilmemiş olan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(3) İtiraz sürelerinin tespitinde itiraza ilişkin evrakın elden verilmesi ya da itirazın nor-

mal posta ile yapılması halinde Kurum kayıtlarına girdiği tarih, iadeli taahhütlü posta ya da

kargo yoluyla gönderilmesi halinde ise posta ya da kargoya veriliş tarihi elektronik ortamda

yapılması durumunda da sisteme kayıt tarihi esas alınır. 

(4) Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen kesinti

oranının;

a) A ve C grubu reçeteler için %3’ün, B grubu reçeteler için %5’in altında olması ha-

linde yalnızca kesinti yapılan reçetelerin Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunca incelen-

mesi için, 
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b) A ve C grubu reçeteler için %3’ün, B grubu reçeteler için %5’in üzerinde olması ha-

linde,

kesinti yapılan reçetelerin Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunca incelenmesi ya

da Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonuna iletilmeksizin reçete inceleyen birimler tarafın-

dan reçetelerin tamamının incelenmesi için itirazda bulunulabilir.

c) Tamamı incelenen reçetelerde kesinti oranının artması durumunda örneklem dışın-

daki reçeteler için ayrıca itirazda bulunulabilir. 

(5) Reçetelerin Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesinin ar-

dından ilgili faturanın tamamının incelenmesi talep edilemez.

(6) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen eczanelerin kesintilerle ilgili itirazları ise sağ-

lık sosyal güvenlik merkezi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Eczane itiraz değerlendirme komisyonu

MADDE 14 – (1) Komisyon, sağlık sosyal güvenlik merkezi müdürü veya görevlen-

direceği personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan bir sağlık hiz-

metleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak

üzere toplam dört üyeden oluşur. Reçetesi incelenen eczacının Komisyona katılamaması ha-

linde hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetkilendirilmiş başka bir eczacı Komisyona

katılabilir. Komisyonun kurulması ve karar alması için üyelerin tamamının bulunması esastır. 

(2) Komisyon, inceleme birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu oluşan kesinti

tutarlarına eczane tarafından yapılan itirazları değerlendirmek üzere itirazın Kurum kayıtlarına

girdiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde toplanır.

(3) Komisyon tarafından kararlar en fazla 30 iş günü içerisinde ve oy birliği ile alınır.

Eşitlik olması halinde konu Eczane İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonuna intikal ettirilir.

(4) Komisyonda, eczane tarafından itiraz edilen reçete ve eki belgelerin incelemesi ya-

pılır. Komisyon, itiraza konu reçetelere ait her türlü bilgi ve belgeyi eczaneden talep etme yet-

kisine sahiptir. 

(5) Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişinin

mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tarafından bu durum tu-

tanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından değerlendirilerek

karara bağlanır. Alınan kararlar nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz.

(6) Komisyonda alınan kararlar tutanak altına alınarak Komisyon kararının sonucu hak-

kında itiraz eden eczaneye yazılı olarak bilgi verilir.

(7) Etik kurallar çerçevesinde Komisyona katılan üyelere yetki ve sorumluklarına ilişkin

taahhüt imzalatılır. 

Eczane itiraz değerlendirme üst komisyonu

MADDE 15 – (1) Komisyon, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün görevlendirdiği

iki uzman tabip, tabip, diş tabibi veya eczacı ile Türk Eczacılar Birliğini temsilen Merkez He-

yeti üyelerinden bir kişi olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. 
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(2) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü gerektiğinde birden fazla Komisyon kurabilir.

(3) Komisyonda; Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunda oy birliği ile karar alı-

namamış olan reçete ve eki belgelerin incelemesi yapılır.

(4) Komisyon, itiraza konu reçetelere ait her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve talep

etme yetkisine sahiptir.

(5) Komisyon 15 günde bir toplanır. İtirazlar Komisyona geliş sırasına göre en geç 90

gün içerisinde incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanır.

(6) Etik kurallar çerçevesinde, Komisyona katılan üyelere yetki ve sorumluklarına ilişkin

taahhüt imzalatılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Fatura Eki Belgelerin Örneklenmesi ve İncelenmesi

Fatura eki belgelerin örneklenmesi 

MADDE 16 – (1) İlgili mevzuatta tanımlanmış olan raporla temin edilen; gözlük, cam

ve çerçeve bedellerine ait fatura eki belgelerin tamamı incelenir, diğer fatura eki belgeler ise

5502 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre %5 ila %10 oranında genel sonuçlar verecek

şekilde basit rastgele yöntem ile örneklenerek incelenir.

(2) Örneklenen fatura eki belgelerin sayısının 10’dan az olması durumunda tamamı in-

celenir. 

(3) Kurum ihtiyaç duyduğu hallerde fatura eki belgelerin tamamını incelemeye yetki-

lidir.

Fatura eki belgelerin incelenmesi

MADDE 17 – (1) Örnekleme yöntemini kabul eden optisyenlik müesseselerinin sadece

örnekleme sonucu tespit edilen fatura eki belgeleri; örnekleme yöntemini kabul etmeyen op-

tisyenlik müesseselerinin ise, tüm fatura eki belgeleri Kurumca yayımlanan mevzuat ile söz-

leşme hükümlerine uygunluğu yönünden fatura inceleme birimleri tarafından incelenir. 

(2) Yurt dışı sigortalılara ait reçetelerde provizyon sorgulaması yapılabilen ülke sigor-

talıları hariç, sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik

Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesinin aslı veya fotokopisi ile müracaat eden kişilere

ait faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenir ve tamamı incelenir.

İtirazlar 

MADDE 18 – (1) Optisyenlik müessesesi, incelenen fatura dönemine ait oluşan kesinti

tutarı ve gerekçelerine ilişkin kabul ya da itiraz yönündeki kararını, Kurum bilgi işlem siste-

minde “incelendi” ibaresinin belirdiği veya tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde

Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden bildirir. İtiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerekçelerin

yer aldığı itiraz dilekçesi Kurumun resmi internet sitesinde duyurulan ilgili birimine verilir.
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İtirazların faks ile bildirilmesi halinde, bildirimin aslının elden, iadeli taahhütlü posta ya da

kargoya 3 iş günü içerisinde verilerek Kuruma gönderilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde itiraz

etmeyen optisyenlik müessesesi tarafından, kesinti tutarı kabul edilmiş sayılır.

(2) İtiraz sürelerinin tespitinde, itiraz belgesinin elden verilmesi veya itirazların normal

posta ile yapılması halinde belgenin Kurum kayıtlarına girdiği tarih, iadeli taahhütlü posta ara-

cılığıyla yapılması halinde ise postaya veriliş tarihi esas alınır.

(3) İtiraz dilekçesinde gerekçesi belirtilmemiş olan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen optisyenlik müessesesi tarafından yapılan iti-

raz, Kurumun resmi internet sitesinde duyurulan ilgili birim tarafından değerlendirilerek karara

bağlanır. 

(5) Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen kesinti

oranının %5’in üzerinde olması halinde;

a) Kesinti yapılan reçetelerin Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme İtiraz Değerlendirme

Komisyonunca incelenmesi ya da Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme İtiraz Değerlendirme Ko-

misyonuna iletilmeksizin reçete inceleyen birimler tarafından reçetelerin tamamının incelen-

mesi için itirazda bulunulabilir.

b) Tamamı incelenen reçetelerde kesinti oranının artması durumunda örneklem dışın-

daki reçeteler için itirazda bulunulabilir.

(6) Reçetelerin Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme İtiraz Değerlendirme Komisyonunca

değerlendirilmesinin ardından ilgili faturanın tamamının incelenmesi talep edilemez.

(7) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen optisyenlik müessesesinin kesintilerle ilgili

itirazları ise sağlık sosyal güvenlik merkezi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Görmeye yardımcı tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu 

MADDE 19 – (1) Komisyon, sosyal güvenlik il müdürü, sağlık sosyal güvenlik merkez

müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sosyal güvenlik il müdürlüğünde veya

sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğünde görev yapan bir personel ile fatura eki belgeleri

incelenen optisyenlik müessesesinin hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetkilendi-

rilmiş olan bir temsilcisi olmak üzere üç üyeden oluşur.

(2) Komisyon, inceleme birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu oluşan kesinti

tutarlarına optisyenlik müessesesi tarafından yapılan itirazları değerlendirmek üzere itirazın

Kurum kayıtlarına girdiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde toplanır.

(3) Komisyon kararları 10 iş günü içerisinde oyçokluğu ile alınır.

(4) Komisyonda, optisyenlik müessesesi tarafından itiraz edilen reçete ve eki belgelerin

incelemesi yapılır. 

(5) Komisyon, itiraza konu reçetelere ait her türlü bilgi ve belgeyi optisyenlik müesse-

sesinden talep etme yetkisine sahiptir. 
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(6) Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen optisyenlik müessesesinin yetkilendi-

rilmiş temsilcisinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tara-

fından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından

değerlendirilerek karara bağlanır. Alınan kararlar nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bu-

lunulamaz.

(7) Komisyonda alınan kararlar tutanak altına alınarak komisyon kararının sonucu hak-

kında itiraz eden optisyenlik müessesesine yazılı olarak bilgi verilir.

(8) Komisyon tarafından alınan kararlar nihai olup Komisyona veya Kuruma yapılacak

itirazlar değerlendirmeye alınmaz. 

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmeli Satış Merkezi/Merkez Tarafından Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi 

Malzemelere Ait Fatura Eki Belgelerin Örneklenmesi ve İncelenmesi

Fatura eki belgelerin örneklenmesi

MADDE 20 – (1) İlgili mevzuatta tanımlanmış olan tıbbi malzeme fatura eki belgeleri

5502 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre %5 ila %10 oranında genel sonuçlar verecek

şekilde basit rastgele yöntem ile örneklenerek incelenir. Reçete sayısının 10’dan az olması du-

rumunda tamamı incelenir. 

(2) Kurum ihtiyaç duyduğu hallerde fatura eki belgelerin tamamını incelemeye yetki-

lidir.

Fatura eki belgelerin incelenmesi

MADDE 21 – (1) Kurumla sözleşmeli satış merkezi/merkez tarafından düzenlenen fa-

tura eki belgelerin incelenmesinde; 

a) Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme hükümlerinde yapılan düzenlemelere

göre reçetelerinin tamamının incelenmesi hüküm altına alınmış olan satış merkezi/merkez ha-

ricinde,

b) %5 ila %10 oranında örnekleme yöntemini kabul eden satış merkezi/merkez reçete

ve eklerinden sadece örnekleme sonucu tespit edilen reçete ve ekleri,

c) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen satış merkezinin/merkezin tüm reçete ve ekleri, 

Kurumca görevlendirilen personel tarafından ilgili mevzuat, sözleşme hükümleri ve

tıbbi uygunluk yönünden incelenir. 

(2) Yurt dışı sigortalılara ait reçetelerde, sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş

ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi aslı veya fotokopisi

ile müracaat eden kişilere ait faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak dü-

zenlenir ve tamamı incelenir.
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İtirazlar 

MADDE 22 – (1) Tıbbi malzeme satış merkezi/merkez, incelenen fatura dönemine ait

oluşan kesinti tutarı ve gerekçelerine ilişkin kabul ya da itiraz yönündeki kararını, Kurum bilgi

işlem sisteminde ‘‘incelendi’’ ibaresinin belirdiği veya tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 iş günü

içinde Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden bildirir. İtiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerek-

çelerin yer aldığı itiraz dilekçesi Kurumun resmi internet sitesinde duyurulan ilgili birimine

verilir. İtirazların faks ile bildirilmesi halinde, bildirimin aslının elden, iadeli taahhütlü posta

ya da kargoya 3 iş günü içerisinde verilerek Kuruma gönderilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde

itiraz etmeyen tıbbi malzeme satış merkezleri tarafından kesinti tutarı kabul edilmiş sayılır.

(2) İtiraz dilekçesinde gerekçesi belirtilmemiş olan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(3) İtiraz sürelerinin tespitinde itiraza ilişkin evrakın elden verilmesi ya da itirazın nor-

mal posta ile yapılması halinde Kurum kayıtlarına girdiği tarih, iadeli taahhütlü posta ya da

kargo yoluyla gönderilmesi halinde ise posta ya da kargoya veriliş tarihi elektronik ortamda

yapılması durumunda da sisteme kayıt tarihi esas alınır. 

(4) Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme hükümlerinde yapılan düzenlemelere

göre reçetelerinin tamamının incelenmesi hüküm altına alınmış satış merkezi/merkez ve ör-

nekleme yöntemini kabul etmeyen satış merkezi/merkez tarafından yapılan itiraz Tıbbi Mal-

zeme İtiraz Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

(5) Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen kesinti

oranının %10’un üzerinde olması halinde;

a) Kesinti yapılan reçetelerin Tıbbi Malzeme İtiraz Değerlendirme Komisyonunca in-

celenmesi ya da Tıbbi Malzeme İtiraz Değerlendirme Komisyonuna iletilmeksizin reçete in-

celeyen birimler tarafından, reçetelerin tamamının incelenmesi için itirazda bulunulabilir.

b) Tamamı incelenen reçetelerde kesinti oranının artması durumunda örneklem dışın-

daki reçeteler için itirazda bulunulabilir.

(6) İncelenen fatura dönemi ile ilgili olarak Komisyona yapılan itirazlarla ilgili alınan

kararlar nihaidir. Satış merkezi/merkez tarafından, aynı fatura dönemiyle ilgili olarak Kuruma

yeniden herhangi bir itirazda bulunulamaz.

Ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu 

MADDE 23 – (1) Komisyon, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya görev-

lendireceği personel başkanlığında, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan bir sağlık

hizmetleri sınıfı personeli ile fatura eki belgeleri incelenen satış merkezinin/merkezin hak ve

alacaklarından vazgeçme konusunda yetkilendirilmiş olan bir temsilcisi olmak üzere üç üyeden

oluşur. 

(2) Komisyon, inceleme birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu oluşan kesinti

tutarlarına satış merkezi/merkez tarafından yapılan itirazları değerlendirmek üzere itirazın Ku-

rum kayıtlarına girdiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde toplanır.

(3) Komisyon kararları 10 iş günü içerisinde oy çokluğu ile alınır.
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(4) Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen satış merkezinin/merkezin yetkilendi-

rilmiş temsilcisinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tara-

fından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından

değerlendirilerek karara bağlanır. 

(5) Alınan kararlar nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz.

(6) Komisyon, itiraza konu fatura eki belgelere ait her türlü bilgi ve belgeyi satış mer-

kezinden/merkezden talep etme yetkisine sahiptir. 

(7) Komisyon tarafından alınan kararlar ile ilgili MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon

Sistemi üzerinde yapılması gereken değişiklikler, Komisyon ya da ilgili merkez müdürü tara-

fından görevlendirilen personel tarafından yapılır. 

(8) Komisyonda alınan kararlar tutanak altına alınarak Komisyon kararının sonucu itiraz

eden satış merkezine/merkeze yazılı olarak bildirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ödeme İşlemleri

Ödeme işlemleri

MADDE 24 – (1) Ödemeler her ayın 15 inci gününde yapılır. 15 inci günün hafta sonu

veya resmi tatil olması halinde, ödeme takip eden ilk iş gününde yapılır.

(2) Sağlık hizmeti sunucusuna, fatura eki belgelerin teslim tarihinden itibaren 60 gün

içerisinde incelemesi tamamlanmış olan fatura eki belgelerin, kesinti tutarları hariç olmak üzere

geri kalan tutarı 60 ıncı güne kadar ödenir. Sağlık hizmeti sunucusu serbest eczanelerce temin

edilen kan ürünleri ve hemofili fatura eki belgelerinin teslim tarihinden itibaren 15 gün içeri-

sinde incelemesi tamamlanmış olan fatura eki belgelerinin, kesinti tutarları hariç olmak üzere

geri kalan tutarı 15 inci güne kadar ödenir. 

(3) Teslim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan sağlık

hizmetlerine ait fatura döneminde tahakkuk eden tutarın tamamı 60 ıncı gün avans olarak ödenir

ve inceleme işlemlerine devam edilir. Sağlık hizmeti sunucusu serbest eczanelerce temin edilen

kan ürünleri ve hemofili fatura eki belgelerinin teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde in-

celenmesi tamamlanamayan sağlık hizmetlerine ait fatura döneminde tahakkuk eden tutarın

tamamı 15 inci gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Fatura ve eki

belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. İnce-

leme süresinin takip eden mali yıla sirayet etmesi durumunda, avans artıkları hakkında 5018

sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki akreditiflere ilişkin hükümler uygulanır. 

(4) Süresi içinde itirazların yapılmaması durumunda kesinti tutarı sağlık hizmeti sunu-

cusu tarafından kabul edilmiş sayılır ve inceleme sonucu belirlenen tutarda ödeme yapılır.

(5) İnceleme sonucu fazla ödeme yapıldığının tespiti hâlinde; söz konusu fazla ödeme

sağlık hizmeti sunucusunun varsa Kurumdaki alacağından kanuni faizi ile birlikte mahsup edi-

lir. Alacağının bu miktarı karşılamaması veya alacağının bulunmaması durumunda ise genel

hükümlere göre tahsil edilir.
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(6) Sağlık hizmeti sunucusuna ödenecek olan fatura tutarından Kurum alacakları mah-

sup edilerek geriye kalan tutar ilgili ödeme döneminde sağlık hizmeti sunucusuna bildirilir ve

süresinde ödenir. 

(7) Götürü bedel sözleşmesi imzalayan Sağlık Hizmet Sunucularının ödemeleri taraf-

larca sözleşmede belirlenen sürelerde yapılır. 

(8) Kurumca sözleşmesi/protokolü feshedilen veya yeni sözleşme/protokol yapılmayan

sağlık hizmeti sunucusuna; Kurum kayıtlarında bulunan tüm fatura dönemlerine ait inceleme,

denetim ve itiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar herhangi bir ödeme yapılmaz.

(9) Kurumca sözleşmesi/protokolü nitelikli dolandırıcılık nedeniyle feshedilen sağlık

hizmeti sunucusuyla herhangi bir nedenle sözleşme yenilenmiş olsa dahi Kurum kayıtlarında

bulunan tüm fatura dönemlerine ait inceleme, denetim ve itiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar

herhangi bir ödeme yapılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sağlık Hizmeti Sunucuları Değerlendirme İşlemleri

Sağlık hizmeti sunucuları değerlendirme

MADDE 25 – (1) Kuruma iletilen şikâyet ve ihbar sonucu yapılan denetimler ile Kurum

tarafından yapılan planlı denetim, inceleme ve soruşturmalar doğrultusunda;

a) Tespit edilen veya öngörülen Kurum zararının; sağlık hizmet sunucusunun ödeme-

sinin durdurulmasının talep edildiği tarihten önceki altı aylık muaccel veya müeccel alacakla-

rına ait fatura ortalamasının % 5’inden fazla olması,

b) İnceleme veya soruşturma esnasında Kurum zararına sebep olan fiillerin incelene-

bilen dönemlerin dışındaki dönemlerde de gerçekleştiğine dair emarelerin bulunması,

c) Sağlık hizmeti sunucusunun sağlık hizmeti vermemesi, inceleme veya soruşturma

sürerken sağlık hizmeti vermekten vazgeçmesi,

ç) Kayıt ve belgelerini ibrazdan kaçınması,

d) Sağlık hizmeti sunucusunun muvazaalı olarak işletildiğine dair delil veya emarelerin

bulunması,

e) Sağlık hizmeti sunucusunun diğer işletmelerinde de Kurum zararına yol açan fiil ve

eylemlerin varlığı,

gibi hallerin gerçekleşmesi durumlarında sağlık hizmeti sunucusu hakkında karar alın-

mak üzere Sağlık Hizmeti Sunucuları Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

Sağlık hizmeti sunucuları değerlendirme komisyonu 

MADDE 26 – (1) Komisyon, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü veya Genel Mü-

dürünün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Genel Sağlık Sigortası

Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alan iki Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanlığında
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görevli bir daire başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli bir refakat müfettişi, Hukuk

Müşavirliğinde görevli bir hukuk müşaviri ile komisyona iletilen dosyanın ön incelemesini ya-

pan birimden yetkili bir personel olmak üzere yedi üyeden oluşur.

(2) Sağlık Hizmeti Sunucuları Değerlendirme Komisyonu ve Sağlık Hizmeti Sunucuları

Değerlendirme Üst Komisyonu sekretarya işlemleri sağlık hizmeti sunucuları sözleşmelerini

yürüten Daire Başkanlığınca yürütülür.

(3) Komisyon, ön incelemesi yapılan sağlık hizmeti sunucusunu değerlendirmek üzere

dosyanın Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdiği tarihi takip eden 5 iş

günü içinde toplanır.

(4) Komisyonun kurulması ve karar alması için üyelerin tamamının bulunması esastır,

kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan karar ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ve Kurumun ilgili

birimlerine uygulanmak üzere ivedilikle tebliğ edilir.

(5) Alınan kararlara yapılacak itirazların, sağlık hizmeti sunucusuna tebliğ edildiği tarihi

takip eden beş iş günü içinde Kuruma elden yapılması gerekir. İtiraz kararın uygulanmasını

durdurmaz. Komisyon kararına yapılan itirazlar Sağlık Hizmeti Sunucuları Değerlendirme Üst

Komisyonunca değerlendirilir. 

(6) Komisyon ödemesi durdurulacak tutarın üst sınırını, her bir ay için aylık fatura tu-

tarının % 80’ini geçmeyecek şekilde belirler.

Sağlık hizmeti sunucuları değerlendirme üst komisyonu 

MADDE 27 – (1) Komisyon, Kurum Başkanı veya Kurum Başkanının görevlendire-

ceği Başkan Yardımcısı başkanlığında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Rehberlik ve Tef-

tiş Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı olmak üzere beş üyeden

oluşur.

(2) Komisyon, Sağlık Hizmeti Sunucuları Değerlendirme Komisyonunun aldığı karara

itirazı değerlendirmek üzere itirazın Kurum kayıtlarına girdiği tarihi takip eden beş iş günü

içinde toplanır.

(3) Komisyonun kurulması ve karar alması için üyelerin tamamının bulunması esastır,

kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(4) Alınan kararlar nihai olup ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ve Kurumun ilgili birim-

lerine uygulanmak üzere ivedilikle tebliğ edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATININ ÜRETİM VE 
ELEKTRO MEKANİK İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN MEKANİZE 

KAZI PROJELERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ 
MÜHENDİSLER SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür-

lüğü Taşra Teşkilatında Mekanize Kazı Projesinde görev alacak 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa
atanacaklarda aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Ko-
misyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün

Taşra Teşkilatına Bağlı Müesseselerde Mekanize Kazı Projesi kapsamında kömür üretiminde
mekanizasyonun sağlanarak üretim ve verimliliği arttırmak, daha emniyetli bir çalışma ortamı
sağlamak amacıyla pilot bir kömür panosunda tam mekanize kazı uygulamasının gerçekleşti-
rilmesinde görevlendirilmek üzere 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına
açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,
c) Taşra Teşkilatı: Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon, Kozlu Taşkömürü İşletme

Müesseselerini,
ç) Giriş Sınavı: 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanacakları

belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan
adaylar arasında yapılacak olan yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

d) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
f) Sınav Komisyonu: Mühendislik sınav komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav komisyonunun oluşumu
MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür

Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel Dairesi Başkanı yer almak kaydıyla, diğer
üyelerin mühendis kökenli idareciler arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek üç üye
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olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirti-
lenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Ko-
misyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-

rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)

kayın hısımlarının veya evlatlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan

üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iş-

lemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama

sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte

belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) 2 nci maddede kapsamı belirtilen mühendis pozisyonlarına Giriş Sı-

navı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe

uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavı yazılı ve sözlü sı-

navlardan oluşur.

(2) Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış üniversiteler ile diğer ka-

mu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük

ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,

KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda iste-

necek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi, atama

yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav komisyonunca  sı-

nav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı

en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük internet sitesi ile

duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca  Devlet Personel Başkanlığının  in-

ternet sayfasında da ilan edilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.

b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre Giriş Sınavı duyu-

rusunda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş

Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
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Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen

adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkan-

lığından veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki

belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar

için diploma denklik belgesinin örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mü-

dürlüğe teslim edilmesi şarttır.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda

belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki ge-

cikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen baş-

vurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi

Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Personel Daire Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde

yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İste-

nilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek

puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının beş katını geç-

memek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı pu-

anla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Mü-

dürlük internet sitesinden ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara

elektronik ortamda bildirim yapılır.

(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde Giriş Sınavına

katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde sahiplerine teslim edilir.

Giriş sınavının şekli

MADDE 12 – (1) Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılır.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 13 – (1) Giriş Sınavının yazılı kısım sorularının tamamı Giriş Sınavı duyu-

rusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-

yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Giriş Sınavının yazılı aşamasına açıktan atama yapılması planlanan pozisyon  sayı-

sının  en fazla yirmi katı aday çağrılabilir.
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Sözlü sınava çağrı
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan aday-

lardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon
sayısının dört katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü
sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yazılı
sınavda başarılı olan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Mü-

dürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere top-

lam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların arit-
metik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden
en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı
MADDE 16 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortala-

ması alınarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan
adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama
yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan ada-
ya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Personel Dairesi Başkanlığına
gönderilir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir.
Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 17 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü

içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden
itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya
yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mühendis Pozisyonuna Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 18 – (1) 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanmak

üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

8 Mart 2017 – Sayı : 30001                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.
ç) Yer altı ve yer üstünde mühendis olarak çalışabileceğine dair sağlık kurulu raporu.
d) Mal bildirimi.
e) Etik sözleşmesi.
Sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanma
MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, talep edilen belgeleri ibraz et-

meleri halinde 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına atanma işlemleri
Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Güvenlik soruş-
turması ve/veya arşiv araştırması olumlu olan adayların atamaları yapılır.

(3) Atamaları yapılan sözleşmeli mühendislerin görevlerine başlamalarında 399 sayılı
KHK’nin ilgili hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde
hükümleri uygulanır.

(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli
sebeplerle ayrılanların yerine sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren
bir sonraki sınav tarihine kadar başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından
atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 20 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 21 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel
Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Bildirim
MADDE 22 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Hazine Müs-

teşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde
bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 399 sayılı KHK,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE 

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/15)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/2016 tarihli ve 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Ta-

rımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

kapsamında, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması ama-

cıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan ta-

rımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve

kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli ya-

tırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/2016 tarihli ve 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Ta-

rımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karara

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Arazi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, ha-

lihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek

tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Bir nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen ku-

ruluşlar tarafından ıslahçı materyalinden özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine

uygun açık alanlarda kurulan, virüsten ari ön temel sınıfta üretim materyali elde edilen bitki-

leri,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,

e) Çok yıllık yem bitkisi: Yem bitkilerinden yonca, korunga ile yapay çayır mera tesisi

oluşturabilmek için yapılan karışımı,
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f) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı hayvanları,

g) Damızlık belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ana

ve babası bilinen ve kayıt sisteminde kayıtlı damızlık hayvanlara verilen belgeyi,

ğ) Damızlık düve işletmesi: Damızlık sığır işletmelerine gebe düve tedariki amacıyla

kurulmuş/kurulacak, kredi kapsamında doğum ve sağıma ilişkin sabit yatırımları içermeyen

ve sadece damızlık düve yetiştiriciliği yapılan, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

h) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş iş-

letmeleri,

ı) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için

geliştirilmiş sürüyü oluşturan kanatlıları, 

i) Damızlık kanatlı işletmesi: Damızlık ticari üretim veya damızlık araştırma amacı ile

kurulmuş, Bakanlıktan damızlık izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik damızlık

veya ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri, 

j) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vejetatif

yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidan-

larını,

k) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı

ve yapraklı tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,

l) Gübre yönetimi: Hayvansal gübrenin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması

ve bitki besin maddesi olarak kullanılması amacıyla elde edilme, uygun depolama, işleme ve

araziye uygulama koşullarının belirlenmesi ve uygulanması sürecini,

m) İki nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen ku-

ruluşlar tarafından bir nolu ünitelerden elde edilen veya yurt dışından ithal edilen ve ön temel

kademede olduğu belgelendirilen üretim materyallerinden veya fidanlardan, özel korumalı tel

seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfında

üretim materyali elde edilen bitkileri,

n) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,

o) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir,

ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye

önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

ö) Karar: 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Dü-

şük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı,

p) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşın-

caya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek

veya tüzel kişileri,

r) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygu-

lamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar

olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki ve-

rilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
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s) Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla, kuluçkalık yumurtalardan civciv çıkaran

işletmeleri,

ş) Lisanslı depo: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk

Kanunu kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolan-

ması hizmetlerini sağlayan tesisleri, 

t) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış

çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen

belgeyi,

u) Modern basınçlı sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları

su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla

belirli bir basınçla ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama yön-

temlerini,

ü) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

v) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Yetkilendirilmiş kuruluş bilgileri ile organik

tarım yapan müteşebbis, arazi, ürün, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, kontrol ve sertifika

bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

y) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak

organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün top-

lanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma,

pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlem-

lerini,

z) Ön temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar ta-

rafından veya yurt dışından ithal edilen, ıslahçı materyalinden üretilen virüsten ari meristem

fide ile özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan,

virüsten ari ön temel sınıfta fide elde edilen parseli,

aa) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): Örtüaltı tarımsal faaliyet yapan gerçek ve tüzel kişi-

lerin, özlük ve örtüaltı tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin merkezi bir veri tabanında

kayıt altına alındığı veri tabanını, 

bb) Örtüaltı üretimi: 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre örtü altında yapılan üretim şeklini,

cc) Sertifikalı blok: Temel bloklardan elde edilen veya yurt dışından ithal edilen, temel

sertifikaya sahip olduğu belgelendirilen fideler ile Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tara-

fından özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan ser-

tifikalı sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

çç) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifi-

kalandırılan fidanı,

dd) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar

muayeneleri yapılarak, mevzuattaki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiket-

lenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,
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ee) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi

kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan

hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki

verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ff) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üreticisi tarafından garanti edilen, menşei

sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu sertifikalandırılan fidanı,

gg) Stratejik bitkisel üretim: Ekonomik değeri yüksek ve arz açığı olan ürünlere yönelik

yapılan üretimi,

ğğ) Su kaynağı: Sulama suyunun temin edileceği depolama yapıları, pınarlar, göller,

akarsular ve sulama kanallarını,

hh) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetiş-

tiricilere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

ıı) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı ge-

milerine, Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

ii) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-

lere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

jj) Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik,

fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan/büyütülen bitkiyi,

kk) Süs bitkisi üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre

verilen süs bitkisi üretici belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişileri, 

ll) Tarımsal amaçlı kooperatifler: Bakanlığın görev alanına giren 1163 sayılı Kanunla

kurulan tarımsal amaçlı kooperatifleri,

mm) Temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuru-

luşlar tarafından ön temel bloklardan elde edilen veya yurt dışından ithal edilen, ön temel ka-

demede olduğu belgelendirilen fidelerle, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine

uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

nn) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

oo) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

öö) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı

kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,

pp) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tara-

fından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

rr) Üç nolu damızlık ünitesi: İki nolu ünitelerden elde edilen veya yurt dışından ithal

edilen ve temel kademeye sahip olduğu belgelendirilen üretim materyalleri veya fidanlarla,

Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından izolasyon mesafesine uygun açık alan-

larda kurulan ve sertifikasyona tabi zararlı organizmalardan ari üretim materyali elde edilen

meyve damızlık bitkilerini,

ss) Yaygın bitkisel üretim: Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belir-

tilmeyen, yağlı tohumlu bitkiler (stratejik bitkisel üretim başlığı altında yer alan yağlı tohumlu
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bitkiler hariç), hububat, baklagiller ve meyve-sebze gibi üretim konuları ile Kararda belirtilen

bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kri-

terlere uymayan koşullarda üretim konularını,

şş) Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtil-

meyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin veya Kararda belirtilen

hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite,

ırk, yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konuları,

tt) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve

sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından

yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

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

birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 

MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; beş baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları

veya işletme kapasitesini beş baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-

lacak olan yatırım kredileri, manda, jersey ve yurt içinde doğmuş holstein ırkı (siyah alaca/kır-

mızı alaca)  damızlık belgeli süt sığırı alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım üni-

tesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj

makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kendi elektrik ihtiyaçlarını yeni-

lenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman

alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendi-

rilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen de-

ney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönet-

meliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kaydedilmiş, damızlık

belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık

yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlan-

ması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine

(HAYBİS) kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk

sekiz aylık yaşta olması gerekir. Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı

için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım

kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların

kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
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Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği 

MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; beş baş ve üzerinde damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği işlet-

mesi kurmaları veya işletme kapasitesini beş baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. 

(2) Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere

kullandırılacak olan yatırım kredileri, etçi ırklar olan angus, hereford, şarole ve limuzin ırkı

ile kombine ırklar olan montbeliard, Brown swiss ve simental damızlık belgeli hayvan alımla-

rını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme maki-

nesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi elektrik

ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (damızlık etçi sığır işletmelerinde sadece gü-

neş, kombine sığır işletmelerinde ise güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet

ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım gider-

lerini kapsar. Kombine ırklar ile kurulacak işletmelerde süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı

alımı yatırım kredisi kapsamında değerlendirilir. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik

giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme

belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,

Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS)

kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış

ve azami otuz altı aylık yaşta olması gerekir. Yatırım kredilerinde, damızlık belgesi sadece hay-

van alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik

yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hay-

vanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık düve yetiştiriciliği 

MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli

baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak

olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi,

çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını,

kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli

olan tesis ve alet ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer

yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve damızlık

belgeli hayvan alımları işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlan-

ması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine

(HAYBİS) kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip ve dört-on üç aylık yaşta olması gerekir. İş-

letme kredilerinde, damızlık belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır.

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların

kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe

müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
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Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 

MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-

lacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi,

süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj maki-

nesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-

ekipman alımlarını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve

biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini

kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında de-

ğerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzen-

lenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İz-

lenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kay-

dedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami kırk sekiz aylık yaşta olması ve en az bir doğum yapmış

olması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletme-

deki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna

dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan besiciliği 

MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi

kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami yirmi aylık yaşta erkek olması

gerekir. Ayrıca alınacak hayvanların Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi

Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kaydedilmiş

olmaları ve kaydedildikten sonra Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) en az üç ay süreyle

kayıtlı kalmaları zorunludur.

(3) Sözleşmeli besicilik kapsamında alınacak hayvanlarda Hayvancılık Bilgi Sistemine

(HAYBİS) üç ay süreyle kayıtlı olma şartı aranmaz. Sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar

hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmenin onaylı bir sureti banka

veya TKK’ya verilir.

(4) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım

kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme

makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını

yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alı-

mını ve kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak

değerlendirilir.
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Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 

MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi için en az yirmi beş baş kapasiteye sahip

işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-

lacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi,

süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi,

kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir

enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer

yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi

kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme

bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; yurt içinde doğmuş 2/12/2011 tarihli ve 28130

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili

ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS)

içerisinde yer alan Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve altı-yirmi dört aylık yaşta ol-

ması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki

hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Ba-

kanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Küçükbaş hayvan besiciliği 

MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya

işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az üç aylık yaşta ve erkek olması

gerekir.

(3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, yurt içinde doğmuş ve Koyun ve

Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımla-

narak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) içerisinde yer alan Koyun Keçi Kayıt Sisteminde

en az bir ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak

olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi

ve çayır biçme makinesi alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından

(güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kap-

sar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi ola-

rak değerlendirilir.

Arıcılık 

MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi

kullandırılabilmesi için; arıcıların, Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Arıcılık Kayıt

Sistemine kayıtlı, asgari elli adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya

mevcut arılı kovan sayısını elli adet ve üzerine çıkarmaları, Bombus arısı üreten işletmelerin

Bakanlıktan üretim izni almış olması gerekir. 
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(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;

a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi,

polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı,

b) İki yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için

jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,

c) Yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arı-

cılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en

az bin adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,

ç) Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman

alımı ile diğer yatırım giderlerini,

kapsar.

(3) Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; 

a) Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz

gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik

dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı

üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva

çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi) alımı ve benzeri işletme giderlerini,

b) Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj

malzemesi gibi) giderlerin finansmanını kapsar.

(4) Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili

birliklerden alınacak Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) içerisinde yer alan Arıcılık Kayıt

Sistemine kaydedilmiş bombus arısı üreticileri, il/ilçe müdürlüklerinden alınacak Üretim İzinli

olduğuna dair yazı ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.

Kanatlı sektörü 

MADDE 12 – (1) Karar kapsamında, kanatlı üretimi yapacak işletmelere düşük faizli

yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde on bin

adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde yedi bin beş yüz adet, kaz, ördek, bıldırcın yetiştiricili-

ğinde iki bin beş yüz adet, devekuşu yetiştiriciliğinde elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme

kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi, yumurta iş-

leme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi, yapımı ve tadilatlarını, bio-güvenlik önlemlerini, kendi

elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis

ve alet-ekipman, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden,

yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme

giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 

MADDE 13 – (1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı üretimi yapacak işletmelere dü-

şük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari; damızlık etlik piliç ve da-

mızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde on bin adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu
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Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu yetiştiri-

ciliğinde bin adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde beş bin adet, damızlık kaz, ördek veya bıl-

dırcın yetiştiriciliğinde bin adet, damızlık devekuşu yetiştiriciliğinde yüz adet ve üzeri kapasi-

telerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir. 

(2) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı

üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, bio-güvenlik

önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek

için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımı, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer ya-

tırım giderlerini kapsar.

(3) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; yurtiçi veya yurt dışı damızlık ka-

natlı üretim işletmeleri ve kuluçkahanelerden yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık

yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme gi-

derlerini kapsar.

(4) Krediye konu kanatlı hayvanların fatura ve sağlık sertifikalarında damızlık büyük

ebeveyn (grandparentstock), damızlık ebeveyn (parentstock) oldukları belirtilir.

Hindi besiciliği

MADDE 14 – (1) Karar kapsamında, hindi besiciliği yapacak işletmelere düşük faizli

yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme

kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Hindi besiciliğine yönelik yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi yapımı ve

tadilatlarını, bio-güvenlik önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynak-

larından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını, diğer ilgili alet-ekip-

man ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Hindi besiciliğine yönelik işletme kredileri; ruhsatlı hindi üretim işletmelerinden,

yetiştirilmek üzere alınacak ticari hindi civcivi ile bu hayvanların yem ve diğer işletme gider-

lerini kapsar.

Su ürünleri yetiştiriciliği 

MADDE 15 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında

faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış

olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri ye-

tiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim

sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı ve havuzlara ulaşımın

sağlanması amacıyla tekne ve barç alımları gibi konuların finansmanını kapsar.

(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya

su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde

Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetişti-

ricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.
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Su ürünleri avcılığı 

MADDE 16 – (1) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeresi dü-

zenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile

buz makinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen

özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut

balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan

balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında

yeni gemi inşası gibi konularda yatırım kredisi, tekne bakım/onarım, yakıt işçilik ve benzeri

giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kre-

disi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir. Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik

yatırım kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il/ilçe

müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını mü-

teakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz edilecektir.

(2) Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) ve işletme kredilerinde

Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.

Yaygın hayvansal üretim

MADDE 17 – (1) Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen hay-

vansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Kararda belirtilen hayvansal üre-

tim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk

ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli

kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Kontrollü örtüaltı tarımı 

MADDE 18 – (1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına

sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun

olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde

(ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir de-

kar büyüklüğünde sera kuracak yeni işletmelerin, il/ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri

çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir. 

(2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük bilgileri ile işletmeye ait yapısal

bilgiler, projenin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave beyanı aranmaksızın il/il-

çe müdürlüğü tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili bilgilerin kay-

dında üreticinin beyanı aranır. 

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi; il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK

tarafından koordineli olarak yapılır. 

(4) İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az

bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı

yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına

alınan işletmelerin işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.
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Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 

MADDE 19 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yet-

kilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde

yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması ve/veya

sözleşmeli üretim yapması,

b) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre tohumluk

üretim, sertifikasyon, pazarlama konularında, standart veya sertifikalı olarak tohum (hibrit to-

hum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya

meyve/asma üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması,

gerekir.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat

sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme,

ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu

edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya

deney raporu aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının tohumluk üretimi ile ıslah - araştırma

ve geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyo-

teknoloji laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri kapsamında kullanılan

alet-ekipmanlar ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu

edilebilir.

(4) Sebze tohumu ve standart olarak üretilen yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil

tohumları üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde tohumluk beyannamesi alınır. Üre-

tim sezonuna ilişkin dönem uyumsuzluğunda ise tohumluk beyannamesinin düzenlenmesini

müteakip, Banka ve TKK’ya  ibraz edileceğini, aksi takdirde bu Karar kapsamındaki faiz des-

teğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair üreticilerden taahhütname alınır.

(5) Meyve/asma üretim materyali (bir nolu damızlık ünitesi, iki nolu damızlık ünitesi,

üç nolu damızlık ünitesi kurulması) ile çilek fidesi (ön temel blok, temel blok, sertifikalı blok

kurulması) üretimine yönelik işletme ve yatırım kredilerinde üreticilerden damızlık üniteleri-

nin/blokların kurulmasına dair Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi istenir.

Yurt içinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı 

MADDE 20 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,

b) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart belgeli çilek fidesi ve standart olarak üretilen

yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları ve bitki pasaportu bulunan sebze fideleri

ile üretim yapması,

c) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis et-

mesi,

gerekir.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kul-

landırılır.

(3) Kullanılan tohum ve fidana ait sertifikanın, çilek fidesine ait sertifika veya standart

çilek fidesi belgesinin ve sebze fidesine ait bitki pasaportunun ibraz edilmesi zorunludur.

(4) Düzenlenen faturalar üzerinde tohum ve fidana ait sertifika tarihi ve numaranın, çi-

lek fidesinde sertifika veya standart çilek fidesi belgesine ait tarih ve numaranın, sebze fidesinde

ise operatör numarası ve bitki pasaportu numarasının yazılı olması gerekir.

Süs bitkisi üretimi

MADDE 21 – (1) Üreticilerin süs bitkisi üretimi konusunda Karar kapsamında faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Yurt içinde süs bitkisi (dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler,

doğal çim bitkisi ve doğal rulo çim) ve süs bitkisi çoğaltım materyali (fidan, fide, çelik, soğan,

yumru, doku kültürü, tohum ve benzeri) elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetki-

lendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması, 

b) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre

süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması, 

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme

ve yatırım kredisi kullandırılır.

İyi tarım uygulamaları 

MADDE 22 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi

Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik)

veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları

kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kap-

samında değerlendirilir.

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş ku-

ruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu ku-

ruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygula-

maları faaliyetinde bulunan üreticiler; bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı

sözleşme ile;

a) Grup, üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygula-

maları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları

sözleşmeyi, 

Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan

üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla,

Karar kapsamında kredi kullandırılır.
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Organik tarım faaliyetleri

MADDE 23 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010

tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma-

sına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini

yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan

üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve

işletme kredisi kullandırılabilir. 

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreti-

cilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’nde kayıtlı

bireysel veya üretici gurubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin

Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS’e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi Bankaya

ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca söz-

leşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış

olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

Yaygın bitkisel üretim 

MADDE 24 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen

yağlı tohumlu bitkiler (stratejik bitkisel üretim başlığı altında yer alan yağlı tohumlu bitkiler

hariç) hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler

ile Kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen

kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üre-

ticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Çok yıllık yem bitkisi üretimi 

MADDE 25 – (1) Karar kapsamında üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca,

korunga ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi

kullanabilmesi için;

a) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi

ekilişleri yapması, 

b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla çok yıllık yem bitkileri ekilişi yaparak

hasat etmeleri veya edecek olmaları, 

c) Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,

ç) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il

müdürlüğünce onaylanması,

d) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-

rak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün

bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması,

e) Yeni yapılan ekilişler için kredilendirme başvurularının kabul edilmesi,

f) Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az dört yıl, korunga ekilişi için ise en az üç

yıl süre ile tesisin bozulmaması,

gerekir.
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Tarımsal mekanizasyon 

MADDE 26 – (1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üre-

ticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ

(Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizas-

yon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir. 

(2) Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makinaları (sağım robotları) ve sa-

bit güneş enerjisi sistemlerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen

deney raporu esas alınır. 

Traktör

MADDE 27 – (1) Karar kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Sa-

tışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) hükümlerine göre zirai

kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir. Traktör kredisi kul-

landırılabilmesi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, bü-

yükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin bulunması

şartı aranır. 

Modern basınçlı sulama 

MADDE 28 – (1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması ama-

cıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistem-

lerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sis-

temleri ve benzeri sistemler) ile hareketli sulama makineleri (center pivot, lineer ve tamburlu

sistem yağmurlama sulama makineleri vb.) konusundaki kredi talepleri karar kapsamında de-

ğerlendirilir. 

(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, de-

rin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi

talepleri modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.

(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin

kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Tebliğ kapsa-

mında değerlendirilmez.

(4) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su

temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hü-

kümlerine göre arama belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet Ek-1’de yer alan

Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun

bir adedi Banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

(6) Kredi talep konusu olan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına

Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilen-

dirme belgesi olan sulama makine ve ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.

(7) Üreticilerin modern basınçlı sulama konusunda Karar kapsamında faiz indirimli

kredi kullanabilmeleri için;

a) Üreticiye ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini,
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b) Ek-3’te yer alan Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak, 18/12/1991 tarihli

ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev

ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlan-

mış, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini,

c) Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan  (DSİ)

alınacak su kulanım izin/tahsis belgesi, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,

sunması gerekir.

Arazi alımı

MADDE 29 – (1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işlet-

melerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazi-

lerindeki hisselerinin diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına

bakılmaksızın bitişik tarım arazilerinin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Banka ve

TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri

MADDE 30 – (1) Bu kapsamda kredi kullandırılacak tarımsal amaçlı kooperatiflerin

en az otuz ortaklı olması gerekmektedir.

(2) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bizzat tüzel kişilikleri üzerinden yapılan tarımsal

üretim faaliyetlerine yönelik kredi talepleri bu Tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirmeye

alınır.

(3) Tarımsal amaçlı kooperatif ortaklarının kendi adlarına yapmış oldukları üretimlerine

yönelik kredi taleplerinde ise, Kararda Tablo-1’de belirtilen üretim konuları, indirim oranları

ve kredi üst limitleri uygulanır.

(4) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin tüzel kişilikleri üzerinden yapılan üretim faaliyet-

lerine yönelik olarak hazırlamış oldukları tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri

pazarlayıcı ve değerlendirici projeleri ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Banka

ve TKK’ya kredi başvurusunda bulunurlar.

(5) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve ortaklarının üretim kapasitesi ile sınırlı olmak

kaydıyla tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin

yapımına, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin modernizasyonuna ve teknoloji yenilen-

mesine ait kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, tarımsal ürünlerin depolanması

konusunda sadece çelik silo ve soğuk hava deposu projesi için başvuru yapılır.

(6) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kendi üretim faaliyeti olmamakla birlikte, sadece

ortakların üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak toplu girdi alımı (gübre,yem), ve-

terinerlik hizmetleri, ortak sağım ünitelerinin kurulması, süt analiz cihazı alımına yönelik ta-

lepleri de bu Tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.

(7) Çay Ekicileri Kooperatifleri, ortakları adına ilgili kayıt sistemi/belge dikkate alına-

rak belirlenen ekim alanlarına göre ihtiyaç duyulan çay üretimi ile ilgili girdi ihtiyaçlarının

karşılanması amacıyla, işletme kredisi başvurusunda bulunurlar.  

(8) Tarımsal amaçlı kooperatifler bu Tebliğde yer alan kriterlere uygun işlem yapacaktır. 
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Sözleşmeli üretim

MADDE 31 – (1) Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hay-

vansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran

gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilir. 

Lisanslı depoculuk yatırımları/soğuk hava deposu yatırımları

MADDE 32 – (1) Lisanslı depoculuk yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır:

a) Karar kapsamında, 5300 sayılı Kanun ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönet-

meliği hükümleri kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımları

(depo, silo ve benzeri) ile makine-ekipman (elevatör, kantar, fan, jeneratör, forklift, vinç, soğuk

hava-iklimlendirme ve havalandırma üniteleri, depo içi bölmeler-raf sistemleri, bilgi işlem sis-

temleri ve benzeri) alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılır. Kapasite artışları ve yeni-

lemeler de bu kapsamda değerlendirilir. 

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen “Türkiye Milli Tarım Projesi

Havza Bazlı Destekleme Modeli” kapsamındaki öngörülen havzalarda yetiştirilen ürünler ile

uyumlu depolama yatırımı yapacak/yapan lisanslı depo işletmelerine Karar kapsamında yatırım

kredisi kullandırılacaktır.

c) Kredi başvurusunda, yeni kurulacak işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk

Yönetmeliği kapsamında kuruluş izni, kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı

istenir. Kurulacak işletmelerde ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı, yatırımın tamamlanmasını

müteakip ibraz edilir, söz konusu evrakların ibraz edileceğine dair müteşebbislerden taahhüt-

name alınır.

(2) Soğuk hava deposu yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır:

a) Meyve sebzelerin korunması ve saklanması amacıyla yapılacak soğuk hava depoları

için Karar kapsamında yatırım kredisi kullandırılabilecektir.

b) Karar kapsamında üreticilerin kendi üretim kapasiteleri, kooperatiflerin ise ortakla-

rının toplam üretim kapasitesiyle uyumlu soğuk hava deposu yatırımları krediye konu edilebi-

lecektir.

c) Sebze ve meyve toptan ve perakende ticareti ile iştigal eden kişilerin bu ticari faali-

yetleri ile ilgili olarak yaptıracakları soğuk hava deposu yatırımları bu kapsamda değerlendi-

rilmez. 

ç) Mevcut soğuk hava depolarının modernizasyonu amacıyla yapılacak harcamalar da

bu kapsamda değerlendirilecektir.

Stratejik bitkisel üretim

MADDE 33 – (1) Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında

faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pamuk,

soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı,

sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor/ya-

pacak olması gerekir.
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Sera modernizasyonu

MADDE 34 – (1) Ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı

alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, örtüaltı kayıt sistemine kayıt olmaları durumunda dü-

şük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılır. 

(2) Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacı ile ayrı ayrı veya

tek ünite olarak toplam beş yüz metrekare ve üzeri alanda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine

uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt

Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınmış olan işletmeler tarafından hazırlanan ve Bakanlık il/ilçe

müdürlüklerince onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri

Karar kapsamında değerlendirilir. 

(3) Seracılık modernizasyonu kapsamında kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri;

a) Sera ünitelerinin tamamen ya da kısmen yenilenmesi ile aynı veya farklı parsellerde

birden fazla parçalı halde bulunan sera ünitelerinin tek çatı altında yeniden inşası,

b) Mevcut sera işletmesi içerisinde, yetiştirilen ürünün kalite ve verimini artırıcı etkisi

bulunan sabit ve/veya montajlı; ısıtma, soğutma, nemlendirme, sisleme, havalandırma, gölge-

leme, sulama, yapay aydınlatma, gübreleme, tarımsal mücadele, hasat ve taşıma, topraksız bitki

yetiştirme, karbondioksit gübrelemesi, bitkisel üretim atıklarının bertaraf ve geri dönüşüm sis-

temleri,

c) Bilgisayarlı programlanabilir lojik kontrol sistemleri veya mikro-denetleyici destekli

otomasyon sistemleri ve bu sistemlere ait yazılımlar ile sınıflandırma, paketleme sistemleri ve

bunların yapılarından halihazırda işletmede bulunmayanları, ekonomik ömrünü tamamlayanlar

ile daha verimli ve teknolojik olarak yeni başka bir sistemle ikame edileceklerin finansmanını

kapsar.

(4) Modernizasyon uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi; il/ilçe müdürlükleri, Banka

ve TKK tarafından koordineli olarak yapılır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları

MADDE 35 – (1) Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş

ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımı konularında asgari Ek-2’de

belirtilen üretim konularında ve kapasitelerde üretim yapan üreticilerin kredi talepleri Karar

kapsamında değerlendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru

MADDE 36 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya

ve TKK’ya yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde

değerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandırılır.

(2) Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanın-

caya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/ TKK mevzuatında

belirtilen taahhütname ile başvurulur. İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması

halinde ise işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilir.
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İzin işlemleri

MADDE 37 – (1) Karar kapsamındaki krediler, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve ça-

lışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.

Sigorta 

MADDE 38 – (1) Karar kapsamında, kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan

sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettiril-

mesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Ka-

nunu kapsamında olması halinde devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından

kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullanımı sırasında sigorta

yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullanım tarihinden itibaren

azami altı ay içerisinde tamamlanır.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 39 – (1) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteli-

ğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullan-

dırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden; Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca

sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yarar-

landıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul et-

tiklerine dair taahhütname alınır.

(2) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut ya-

tırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal me-

kanizasyon/traktör ve modern basınçlı sulama hariç), Karar kapsamında yeni yatırım kredisi

kullandırılmaz. Kapasite artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

(3) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hariç

diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen teknik kriterlerin sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kredi

Kooperatiflerince kredi açılacağı anlamını taşımaz.

Raporlama

MADDE 40 – (1) Banka ve TKK tarafından Karar kapsamında kullandırılan kredilere

ait bilgiler, il ve konu bazında aylık olarak Bakanlığa ve Müsteşarlığa gönderilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 41 – (1) 9/3/2016 tarihli ve 29648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C.

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

ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/8)

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5746 Sayılı

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği

(Seri No: 4)’nin 3 üncü maddesinin onikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 6)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5746 Sayılı

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği

(Seri No: 6)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kal-

dırılmış, (ç) bendinde yer alan “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “(posta, kargo,

kurye ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinin son

cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve ana-

liz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.7)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VII-128.7c)

MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma

Araçları Tebliği (VII-128.7)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.8)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 18/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/80 

Karar No : 2016/533 

Güveni Kötüye kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı TCK.nun 155/2, 52, 2,51, 51/3. maddeleri gereğince 1 YIL HAPĠS VE 100 TL. ADLĠ 

PARA CEZASININ ERTELENMESĠNE karar verilmekle; 

Hasan ve Döndü oğlu 20/12/1964 ANTALYA/MURATPAġA KIZILTOPRAK 

MAH./KÖY. nüfusuna kayıtlı halen AĢağıpazar mah. Baraj yolu Aksoy apt. No: 3/3 

KORKUTELĠ/ANTALYA adresinde oturan; 

ALĠ ÇAM tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur.  1300 

————— 

Esas No : 2015/566  

Karar No : 2016/551 

Hırsızlık Suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/10/2016 

tarihli ilamı ile TCK. 142/2-h., 168/1, maddesi gereğince 1 YIL 8 AY hapis cezası ile 

cezalandırılan Mesut ve Seher oğlu, 01/08/1978 ZONGULDAK doğumlu, KASTAMONU 

BOZKURT mah/köy/ nüfusuna kayıtlı HAKAN DEMĠREL tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

Gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1299 

—— • —— 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/91 

Karar No : 2016/435 

5607 sayılı Yasaya aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 01/12/2016 tarihli ilamı ile CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine dair verilen 

kararın ve Katılan Gümrük Vekilinin 06/01/2017 tarihli istinaf dilekçesinin Ġzzettin ve Rihan' an 

olma 01/05/1977 d.lu AYDIN ERDOĞAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememesi nedeni ile;  

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, sanığın 

yokluğunda, yokluğunda karar verilen taraflar yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde Ġstinaf’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine 

yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye 

Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere 

(karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaza verilecektir), karar 

verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 1298 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2016/115 

19/01/2016 tarihinde iĢlediği Hakaret suçundan Mahkememizin 2016/115 Esas 2016/256 

karar ve 29/11/2016 tarihli kararına karĢı MüĢteki Ahmet Davutoğlu vekilleri Av. H. Ġbrahim 

Kayıkcı ile Av. Mesut KeleĢ tarafından muhabere ile gönderilen 26/12/2016 havale tarihli dilekçe 

ile ĠSTĠNAF talebinde bulunulmuĢ olmakla; 

Hıdır ve Haniy oğlu, 02/01/1950 Karapınar doğumlu, Sivas, Gürün, Karapınar Mah/Köy 

nüfusunda kayıtlı, Sivas, Gürün Karapınar Köyü Merkez/SĠVAS, T.C. Kimlik No: 31007320488 

MUSTAFA KARASU tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, nüfus kaydına göre Türk 

VatandaĢlığı Kanunu 25/ç maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 22/01/2003 tarihli 2003/5200 

sayılı kararı ile vatandaĢlığı düĢürülmüĢ ve Türkiye'de olmadığı anlaĢılmıĢ olup, kayıtlı MERNĠS 

adresi de bulunmadığından adına istinaf dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince müĢteki vekilinin istinaf talebine 

iliĢkin bildirimin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġstinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

Ġlan olunur. 1297 

—— •• —— 

İzmir 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2007/907 

Karar No : 2016/258 

Karar Tarihi : 19/09/2016 

Sanık : SEZGĠN DĠDĠN 

Baba Adı : HĠLMĠ 

Doğum Tarihi : 10/03/1980 

Doğum Yeri : URLA 

Suçu : 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna Aykırılık 

Suç Tarihi : 1 - 23/11/2006 (2007/907 Esas sayılı dava bakımından) 

  2 - 25/08/2006 (BirleĢen 2006/1141 Esas sayılı dava bakımından) 

Verilen Ceza : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırılık suçundan dolayı 

sanık hakkında açılan 2007/907 Esas ve birleĢen 2006/1141 Esas sayılı 

kamu davasının zamanaĢımı nedeniyle düĢmesine, 

2007/907 Esas sayılı davaya konu üretilmesi, satılması, satıĢa sunulması suç oluĢturan 

Ġzmir Adli Emanetinin 2006/13296 sırasında kayıtlı, birleĢen 2006/1141 Esas sayılı davaya konu 

Ġzmir Adli Emanetinin 2006/9570 sırasında kayıtlı ham madde olarak satılan ürünlerin satıĢ 

bedellerinin ve elde kalan materyalin 5237 sayılı TCK'nin 54. maddesi uyarınca zor alımına,  

Kararın Cumhuriyet savcısına, sanığa, katılanlar vekillerine ve 2007/907 Esas sayılı 

davada katılma talebi reddedilen MÜYAP vekillerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde Ġzmir 

Bölge Adliye Mahkemesine hitaben mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememizin 

zabıt katibine beyanda bulunularak tutturulacak tutanak ile istinaf yoluna baĢvurulabileceğinin, bu 

süreler içerisinde istinaf yoluna baĢvurulmaması halinde kararın kesinleĢtirileceğinin bilinmesine 

karar verilmiĢtir.  

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın dava dosyasındaki adreslerinden yapılan aramalara 

rağmen bulunamaması, bütün aramalara rağmen tebligata yarar yeni adreslerinin tespit 

edilememesi nedeniyle mahkememizin yukarıdaki gıyabi hükmünün 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu'nun 30. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 

sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca ilanın yer aldığı Resmi Gazete’nin yayın 

tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 1296 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PNÖMATĠK ġĠġME SIKILAMA YASTIĞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : Pnömatik ĢiĢme sıkılama yastığı 4734 sayılı Kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/98876 

Dosya no  : 1727016 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pnömatik ĢiĢme sıkılama yastığı 1 kalem (200) adet 

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

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarı’dır. ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.03.2017 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1 - Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak 2 takım tanıtıcı katalog, bröĢür vb. 

4.2.2 - Teklif edilen pnömatik ĢiĢme sıkılama yastığına ait aĢağıda belirtilen belgeler/ 

sertifikalar malzemelerin tesliminde verilecektir.  

4.2.2.1 - Grup-1 metan gazı içeren (yanıcı ve patlayıcı ortamlar için) yer altı taĢkömürü 

maden iĢletmelerinde kullanılacağından bu tür ortamlar için uygun olduğuna dair ilgili ülkenin 

resmi makamlarından alınmıĢ sertifika 

4.2.2.2 - ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi 

4.2.2.3 - CE belgesi ve Maden ĠĢletmeleri hijyenik koĢullarına uygun olduğuna dair belge. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 100.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.03.2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 2015/1-1 
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TAġINMAZ MAL KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Safranbolu Belediye Başkanlığından: 

Ġlçemiz, BarıĢ Mahallesi, tapuda 509 ada, 168 nolu parselde kayıtlı, üzerinde benzin 

istasyonu ve ―ofis‖ kullanımlı tek katlı 79 m² betonarme binanın olduğu toplam 2.254,00 m² alana 

sahip arsa vasfındaki taĢınmazın üzerindeki bina ve müĢtemilatlarla birlikte, akaryakıt istasyonu 

yeri olarak. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale 

edilerek kiraya verilecektir. 

Kiralama süresi: 10 yıldır. 

ĠĢin muhammen bedeli: Aylık %18 KDV HARĠÇ 30.000,00 - TL olup, Ġhalede artırım 

kira bedeli üzerinden yapılacaktır.%18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. Geçici teminatı 10 

yıllık kira toplamı üzerinden % 3 olarak 108.000,00 -TL dir. 

ġartname bedeli: 500,00 -TL. dir. 

Ġhale Tarihi: 22/03/2017 ÇarĢamba günü saat 15:00’da Belediye Binası Encümen 

huzurunda yapılacaktır. 

Ġhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı Kanunda belirtilen değerler 

üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu 

olarak vermeleri gerekmektedir. 

Ġhaleye katılacak isteklilerde aranan Ģartlar: 

ĠSTENĠLEN BELGELERĠN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETĠ VERĠLECEKTĠR.  

A) GERÇEK KĠġĠLER 

1) Kanuni ikametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmıĢ olacak) 

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.) 

3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği 

taahhütname 

4) Tebligat için adres beyanı 

5) Noter tasdikli Ġmza beyannamesi  

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu, 

7) ġartname alındı makbuzu  

8) ġartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmıĢ bir örneği 

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname 

10) Ortak giriĢim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, 

11) Ġhaleye girecek gerçek kiĢilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu 

bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge. 

12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım 

Ģirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.  

B) TÜZEL KĠġĠLER 

1) Tebligat için adres beyanı 

2) Tüzel kiĢiliği temsile yetkili kiĢilere ait imza sirküleri 

3) Ġdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yasaklısı 

olmadığına dair belge. 
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4) Tüzel kiĢinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına 

dair vereceği taahhütname. 

5) ġirket ortaklarının hisse oranları ile Ģirketteki görevlerinin son durumunu gösteren 

Ticaret Sicili Gazetesi (DeğiĢiklik ekleri ile birlikte) 

6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu 

7) ġartname alındı makbuzu 

8) ġartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmıĢ bir örneği 

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname, 

10) Ortak giriĢim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, 

11) Ġhaleye girecek tüzel kiĢilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu 

bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge. 

12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım 

Ģirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.  

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġhaleye katılacakların ihale Ģartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti 

karĢılığı temin edebilecekleri 

Ġlan olunur. 2014/1-1 

—— • —— 

ELASTOMER TAMPON SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/102869 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 100 Adet elastomer tampon teknik bilgiye göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 23/03/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

23/03/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2033/1-1 
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ĠHALE ĠLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih :  

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

Ġhale Referansı : DB.KAB.13 

1 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), Uluslararası Ġmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değiĢik para 

birimlerinde bir ikraz temin etmiĢtir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Karabağlar 

TM-Buca TM Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı iĢi (DB.KAB.13) sözleĢmesi kapsamındaki 

uygun ödemeler için kullanılması planlanmıĢtır. 

2 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aĢağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma iĢi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve 

aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli 

hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inĢaat iĢleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı ĠĢinin istenen çalıĢma koĢullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek AĢamalı Ġhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - Ġlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aĢağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), 

TĠCARET DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030 

Çankaya - ANKARA / TÜRKĠYE  

Tel. : +90 312 203 89 11 

Faks : +90 312 203 82 88 

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr  

4 - Ġhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aĢağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

950 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

baĢvuru yapılarak alınabilir. 

Banka Ġsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay ġubesi, No : 00158048000941781 

 IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro ġubesi, No : 00158007281639948 

 IBAN No: TR880001500158007281639948 
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5 - SözleĢmenin ―Genel KoĢulları‖nın ―Teklif Verme KoĢulları‖ndaki hükümler Bankanın 

Standart Ġhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

ĠĢlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 18/04/2017 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 18/04/2017 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 2083/1/1-1 

————— 

INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.KAB.13 

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) has received a loan from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable 

Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of 

this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Karabağlar S/S-Buca 

S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.13). 

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) now invites sealed bids 

from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods 

(154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic 

cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at 

site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 
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3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

TRADE DEPARTMENT,  

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30 

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Phone : +90 312 203 89 11  

Fax : +90 312 203 82 88 

e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr  

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

950.- or US$ 250.- (V.A.T included).  

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No : 00158048000941781  

 IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu ġb., No : 00158007281639948  

 IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 18 April 2017 at 10:00 a.m. 

(Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of 350.000,- Euros equivalent 

(threehundredfiftythousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

18 April 2017 at 10:00 a.m. (Turkey Local Time) at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 2083/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

BAĞIMSIZ DENETÇĠLĠK SINAVI ĠLANI 

SINAVA MÜRACAAT 

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 13 Mart 2017 tarihinde baĢlayıp 24 Mart 2017 

tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. 

BaĢvurular, elektronik ortamda ―http://www.kgk.gov.tr‖ adresinde yer alan BaĢvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Posta yoluyla gelen baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beĢ gün önce Kurum internet 

sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 

yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. Ġtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 

içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, iĢletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca tasdik edilmiĢ yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almıĢ olanlar baĢvurabilir. 

SINAVIN TARĠHĠ VE YERĠ 

Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Mayıs 2017 tarihinde Ankara ve Ġstanbul’da yapılacaktır. 

Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beĢ gün önce Kurum internet sitesinde 

duyurulacaktır. 

SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI 

Sınav, yazılı test usulü gerçekleĢtirilecek olup, sınav konuları aĢağıdadır. 

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına iliĢkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 

c) Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve Finansal Yönetim, 

d) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 

e) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, 

Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri, KiĢiler Hukuku, EĢya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel 

Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), Ġdare Hukuku (Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı), 

f) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 

Yeminli Mali MüĢavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (d) ve (f) 

bentlerinde sayılan konulardan, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler yukarıda belirtilen sınav 

konularından sadece (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde sayılan konulardan, meslek mensubu 

olmayanlar ise tüm konulardan, sınava tabi tutulurlar. 

Sınava; konuların tamamından girilebileceği gibi bir veya birkaç konudan da girilebilir. 

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak 

olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından 

ayrıca sınava girmelerine gerek yoktur. 
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1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe iliĢkin yapılan 

sınavlara girenler, bu sınavlarda baĢarısız sayıldıkları konular itibariyle sınava katılabilirler. 

Ancak bu durumda bulunan Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlerin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve 

Finansal Yönetim konusundan sınava girmesi zorunludur. 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı 26.12.2012 tarihinden 

önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız denetime iliĢkin lisans belgesini sınav 

sonucunda veya mevzuatında sınava iliĢkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak 

kazanmıĢ olanların sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapabilmeleri için bu 

sınavda Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından 

sınava katılması gerekmektedir. 

SINAVIN YÜRÜTÜLMESĠ 

Sınavın ilan edilen yer ve saatte baĢlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava giriĢte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden en az birisini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 

SINAVIN GEÇERSĠZ SAYILACAĞI HALLER 

Sınava girenlerden; 

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 

b) Sınava kendi yerine baĢkasının girdiği, 

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 

tespit edilenler ile gerçek dıĢı beyanda bulunduğu veya sınava girme Ģartlarını taĢımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon 

tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. 

Bu itirazlar komisyon tarafından beĢ gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 

bildirilir. 

SINAV BAġARI ġARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ 

Sınavda baĢarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmıĢ puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiĢ puan olması Ģarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 

Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.  

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını 

izleyen üç iĢ günü içinde yapılır. Ġtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi 

gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip 

karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

SINAV GĠDERLERĠ 

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

baĢvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 
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Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri 

ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav baĢvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aĢamada sınav 

konusu değiĢiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 

adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer Ģartları da 

taĢımaları gerekir. Bu nedenle gerekli Ģartları yerine getirmiĢ veya sınavı kazandıktan sonra 

yerine getirebileceğini düĢünen kiĢilerin sınavlara baĢvurmaları tavsiye edilmektedir. 

 2021/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Yap-ĠĢlet-Devret Modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-Ġzmir (Ġzmit Körfez GeçiĢi 

Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nun kapsamında yapımı tamamlanan; Gemlik 

KavĢağı (Km: 58+152) ile 2. Kesim Sonu (Km: 83+441) arasının 6001 Sayılı Karayolları KuruluĢ 

Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

tarafından onaylanmıĢtır.  

1 - Otoyolun bu kesimi 12/03/2017 tarihi itibariyle trafiğe açılacaktır.  

2 - Belirli yerler (Köprülü KavĢaklar, Ücret Toplama Ġstasyonları vb.) ve Ģartlar dıĢında 

Otoyola giriĢ ve çıkıĢ yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiĢ olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkıĢları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve baĢka Ģekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3 - EriĢme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iĢ makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat) 

5 - EriĢme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavĢaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüĢ yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet Ģeridinde (Bankette) durulabilir. 

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin almaları 

gerekmektedir. 

7 - Yap-ĠĢlet-Devret modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-Ġzmir (Ġzmit Körfez GeçiĢi 

Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nun yapımı, bakımı ve iĢletilmesi sözleĢmesi gereği 

üstlenici Görevli ġirket tarafından yürütülmektedir. 

8 - 6001 Sayılı Karayolları KuruluĢ Kanununun 15. Maddesi gereğince ilan olunur. 

 2030/1-1 

—— • —— 

Milli Savunma Bakanlığından: 

YASAKLAMA KARARININ ĠPTALĠ 

4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Transvaro 

Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi hakkında verilen yasaklama kararı 27/04/2016 

tarih, 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ankara Bölge Ġdare 

Mahkemesi 1. Kurul’un 29/06/2016 tarihli ve Y.D. Ġtiraz No: 2016/2755 sayılı kararı ile 

yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ve bu karar gereğince; 12/08/2016 tarih, 29799 sayılı 

Resmi Gazete’de ilanı yayımlanarak yürütmesi durdurulan yasaklama kararı ile ilgili iĢlem, 

Ankara 15. Ġdare Mahkemesi’nin 28/12/2016 tarihli, Esas No: 2016/1991 Karar No: 2016/5891 

sayılı kararı ile iptal edilmiĢtir. 2020/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2038/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2044/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2051/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/141881 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor 

Ġl Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Niğde / Merkez 

Adresi 

AĢağı KayabaĢı Mahallesi 

Süleyman Fethi Caddesi DıĢarı 

Camii Sokak No: 20  

Tel-Faks 
0 388 232 34 21 - 22 - 23 / 

0 388 232 34 27 

Posta Kodu 51000 E-Mail nigde@gsb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
B-Uğur ĠnĢaat Tesisat Hurda Nak. Hiz. 

San. ve Tic. Ltd. ġti. 
Abdulkadir UĞUR 

Adresi 

YeniĢehir Mah. Mehmet Nurdağ Cad. 

Aykon Gayrimenkul A.ġ. No: 26/36 

Artuklu/MARDĠN 

 

T.C. Kimlik No  316 731 573 40 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
127 035 24 93  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No Merkez - 6327  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2082/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/499183 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Zonguldak Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Zonguldak / Merkez 

Adresi 
MeĢrutiyet Mah. Uzunmehmet 

Cad. No: 11 
Tel-Faks 0 372 252 26 10 - 0 372 252 26 19 

Posta Kodu 67030 E-Mail zonguldaksgim@sgk.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Keskin Ticaret - Deniz Keskin  

Adresi 
Atatürk Cad. No: 37/A  

Beycuma /Zonguldak 
 

T.C. Kimlik No. 57994533342  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5460305732  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5088  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2031/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2045/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2046/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2047/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2048/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2048/2/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2049/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2050/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2052/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2040/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2041/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2042/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2043/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2053/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA  

ĠLĠġKĠN DÜZELTME ĠLANI 

 

 2054/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2055/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2039/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2034/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.02/146 

Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3773 SAMSUN 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, ilave ve revizyon imar planı yapılacak alana iliĢkin 

Belediye BaĢkanlığı’nın 16.03.2016 gün ve 484 sayılı yazısı üzerine yapılan yerinde incelemede 

tespit edilen 5 adet konuttan, Saray Mahallesi 317 ada, 37, 38 nolu parsellerde kalan taĢınmazın 

tescil değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 

hazırladığı 10.08.2016 gün ve 314 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, Saray Mahallesi 317 ada, 37, 38 nolu parsellerde kalan 

konut, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından ―korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı‖ olarak tescil edilmesine, korunma alanının 1/1000 ölçekli kadastral haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde kabul edilmesine, taĢınmazın yapı grubunun -II- olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine 317 ada, 37, 38 nolu parsellere ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ 

olduğuna, 317 ada 35, 36, 39, 40 nolu parseller ile 354 ada 39, 45, 58, 59 nolu parsellere 

―korunma alanı sınırı içinde kaldıklarına‖ dair Ģerh konulması gerektiğine, karar verildi. 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

 
 1931/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.02/147 

Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3771 SAMSUN 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, ilave ve revizyon imar planı yapılacak alana iliĢkin 

Belediye BaĢkanlığı’nın 16.03.2016 gün ve 484 sayılı yazısı üzerine yapılan yerinde incelemede 

tespit edilen 5 adet konuttan, Saray Mahallesi, BaykuĢ Sokak 323 ada, 3 nolu parselde kalan 

taĢınmazın tescil değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

uzmanlarının hazırladığı 10.08.2016 gün ve 314 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, Saray Mahallesi, BaykuĢ Sokak 323 ada, 3 nolu 

parselde kalan konut, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından ―korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı‖ olarak tescil edilmesine, korunma alanının 1/1000 ölçekli kadastral 

haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, taĢınmazın yapı grubunun -II- olarak 

belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine 323 ada 3 nolu parsele ―korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı‖ olduğuna, 323 ada 1, 2, 4, 5 nolu parseller ile 322 ada 3,5 nolu parsellere 

―korunma alanı sınırı içinde kaldıklarına‖ dair Ģerh konulması gerektiğine, karar verildi. 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

 
 1932/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.02/148 

Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3770 SAMSUN 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, ilave ve revizyon imar planı yapılacak alana iliĢkin 

Belediye BaĢkanlığı’nın 16.03.2016 gün ve 484 sayılı yazısı üzerine yapılan yerinde incelemede 

tespit edilen 5 adet konuttan, Artıkabat Mahallesi, 19 ada 47 nolu parselde kalan taĢınmazın tescil 

değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 

hazırladığı 10.08.2016 gün ve 314 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, Artıkabat Mahallesi, 19 ada 47 nolu parselde kalan 

konut, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından ―korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı‖ olarak tescil edilmesine, korunma alanının 1/1000 ölçekli kadastral haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde kabul edilmesine, taĢınmazın yapı grubunun -II- olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine 19 ada 47 nolu parsele ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olduğuna, 

19 ada 45, 46, 48 nolu parseller ile 72 ada 41, 42, 43 nolu parsellere ―korunma alanı sınırı içinde 

kaldıklarına‖ dair Ģerh konulması gerektiğine, karar verildi. 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

 
 1933/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.02/145 

Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3774 SAMSUN 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, ilave ve revizyon imar planı yapılacak alana iliĢkin 

Belediye BaĢkanlığı’nın 16.03.2016 gün ve 484 sayılı yazısı üzerine yapılan yerinde incelemede 

tespit edilen 5 adet konuttan, Çay Mahallesi 214 ada, 2 parselde kalan taĢınmazın tescil 

değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 

hazırladığı 10.08.2016 gün ve 314 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, Çay Mahallesi 214 ada, 2 parselde kalan konut, 2863 

sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ 

olarak tescil edilmesine, korunma alanının 1/1000 ölçekli kadastral haritada iĢaretlendiği Ģekilde 

kabul edilmesine, taĢınmazın yapı grubunun -II- olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine 214 ada, 2 parsele ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olduğuna, 200 ada 11, 12, 

13, 14, 15 nolu parseller, 213 ada 4, 5 nolu parseller, 214 ada 1, 3 nolu parseller ve 215 ada, 

1,2,11,15 nolu parsellere  ―korunma alanı sınırı içinde kaldıklarına‖ dair Ģerh konulması 

gerektiğine, karar verildi. 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2017 – Sayı : 30001 

 

 
 1934/1-1 



8 Mart 2017 – Sayı : 30001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.02/144 

Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3776 SAMSUN 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, ilave ve revizyon imar planı yapılacak alana iliĢkin 

Belediye BaĢkanlığı’nın 16.03.2016 gün ve 484 sayılı yazısı üzerine yapılan yerinde incelemede 

tespit edilen 5 adet konuttan, Cumara Mahallesi 112 ada, 22 parselde kalan taĢınmazın tescil 

değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 

hazırladığı 10.08.2016 gün ve 314 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, GümüĢhacıköy Ġlçesi, Cumara Mahallesi 112 ada, 22 parselde kalan konut, 

2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından ―korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı‖ olarak tescil edilmesine, korunma alanının 1/1000 ölçekli kadastral haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde kabul edilmesine, taĢınmazın yapı grubunun -II- olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine 112 ada, 22 parsele ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olduğuna, 112 

ada 35, 36, 37, 51, 52, 53, 54 nolu parsellere ―korunma alanı sınırı içinde kaldıklarına‖ dair Ģerh 

konulması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.13/9 (K.A.) 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2474 ANKARA 

Çorum Ġli, Uğurludağ Ġlçesi, Dağönü Köyü’nde tespiti yapılan öneri Dağönü Höyüğüne 

iliĢkin Çorum Valiliği (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’nün 04.11.2016 tarih ve 2970 sayılı 

yazısı ve ekleri gereğince alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı 

yasanın 7. Maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki 

Yönetmeliğin‖ 6. Maddesi gereğince 45 (KırkbeĢ) gün içinde Kurum görüĢlerinin 

Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 19.12.2016 tarih ve 2202 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen 

Kurum görüĢleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 16.02.2017 tarih ve 711 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çorum Ġli, Uğurludağ Ġlçesi, Dağönü Köyü’nde 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları 

yazılı, sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil 

fiĢinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesindeki koĢulların ―GeçiĢ Dönemi 

Yapılanma KoĢulu‖ olarak belirlenmesine karar verildi. 
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6825 Türkiye Cumhuriyetinin Orta Amerika Entegrasyon Sistemine Bölge Dışı
Gözlemci Olarak Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Amerika
Entegrasyon Sistemi Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6826 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması (2015)nın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9780 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2017/9955 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2017/9966 Van Gölü Çevresindeki Bazı Alanların Afete Maruz Bölge İlan Edilmesi

Hakkında Karar
2017/9967 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve

Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici
4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme
Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
—  Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin

Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
—  Türkiye Taşkömürü Kurumu Taşra Teşkilatının Üretim ve Elektro Mekanik

İşletme Müdürlüklerinin Mekanize Kazı Projelerinde İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Mühendisler Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞLER
—  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime

Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama
Esasları Tebliği (No: 2017/15)

—  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 7)

—  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 8)

—  Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(VII-128.7c)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
—  Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2015/17576 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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6787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6788 Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda
Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6789 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6790 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun

6791 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Demiryolları Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6792 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun
ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6793 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin
Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6794 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetler Arası
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6795 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6796 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Ulaştırma Altyapısı ve Denizcilik Alanında İşbirliği Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6797 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6798 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6799 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6800 Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6801 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6802 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6803 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan
Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz
Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6824 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6773 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında

Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya
Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6774 Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6775 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6776 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6777 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6779 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6780 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6781 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında
Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6782 Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı
Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6783 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında İmzalanan 14 Şubat 2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut
Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6784 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında İmzalanan 22 Mart 2010 Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut
Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6785 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği
Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6786 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

İÇİNDEKİLERİN devamı 159 ve 158 nci sayfadadır.
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