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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 1384

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

2 Ağustos 2019
CUMA

Sayı : 30850



Karar Sayısı: 1385

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 1386

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 1387

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
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Karar Sayısı: 1388

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
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Karar Sayısı: 1390

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/249

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/250

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/251

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/252

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/253

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/254
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Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/256

1 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/257

1 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
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Recep Tayyip ERDOĞAN
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/259

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE 

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Bal-
kan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hak-
kında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Ka-

radağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cum-
huriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde
belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol
II’nin,
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c) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının
11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntem-
lerine İlişkin Protokol 1’in,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaş-

kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 448 inci maddeleri ile,
b) 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye

Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,
c) 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye

Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer
alan Protokol II’ye,

ç) 10/4/2003 tarihli ve 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye
Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Pro-
tokol 1’e,

dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (p) bent-

lerinde yer alan “Sırbistan Cumhuriyeti,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b)
bendinde yer alan “Hırvatistan Cumhuriyeti, Karadağ, ve Sırbistan Cumhuriyeti” ibaresi “Hır-
vatistan Cumhuriyeti ve Karadağ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2009 27293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/3/2010 27523

2- 2/9/2010 27690

3- 2/8/2011 28013

4- 21/2/2012 28211

5- 15/6/2012 28324

6- 12/7/2013 28705

7- 9/7/2017 30119

8- 23/6/2018 30457 (Mükerrer)

9- 7/7/2018 30471
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Ticaret Bakanlığından:

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL

KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN 

TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa

Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın

Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/9/2013 tarihli ve 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ekinde yer alan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Kon-

vansiyonun Türkiye için uygulanmasında;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında

imzalanan ve 29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Ser-

best Ticaret Anlaşmasının II.10 uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği”

hükmünün,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 24/8/2016 ta-

rihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının

Ek I’inde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin

Protokolün,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 11/3/2009

tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile

Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli

Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin,

ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 7/5/2010 tarihli

ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan

Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavra-

mının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2017 30216

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/2/2018 30324
2- 23/6/2018 30457 (Mükerrer)
3- 7/7/2018 30471
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Ulusal Biyolojik Çeşitlilik

Koordinasyon Kurulu

GENELGE
2019/15

1 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 382)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO : 390)

MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli

Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “rayiç” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),

b) Başvuru süresi: 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen

31/12/2019 tarihine kadar olan süreyi,”

“ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (milli emlak dairesi başkanlığı veya

milli emlak müdürlüğü), ilçelerde milli emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,”

“f) Satış bedeli: Rayiç bedelin yüzde ellisini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(defterdarlık)”

ibaresi “(çevre ve şehircilik il müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan

“rayiç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık”

ibaresi “tarım ve orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve dokuzuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisidir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir.

Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanır ve bu bedel İdarece

yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış bede-

line yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde belirlenen tu-

tarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde

onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise, en fazla beş

yılda on eşit taksitle faizsiz olarak ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alı-

narak belirlenir ve bu Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan taksitli satış sözleşmesi düzenlenir.

(2) Doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl

için tahsil edilen kira ve ecrimisil bedelleri, satış bedelinden mahsup edilir. Satış bedelinden

fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmez. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edil-

mişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmaz.”

“(9) Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda ge-

cikme zammı uygulanır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Satılan Hazineye ait tarım arazilerinin tapu kütüğüne “Taşınmaz

satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı

amaca ayrılırsa, taşınmazın güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE (bir önceki

yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, 4706

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası hükümlerine göre en son kayıt malikinden

tahsil edilir. Ayrıca taşınmaz bu süre içerisinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanıl-

maz ise, satış işlemi iptal edilir, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilir ve ödenen bedel faizsiz

olarak kayıt malikine iade edilir.” şeklinde belirtme konulur.

(2) Satılan Hazineye ait tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde

1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış

bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında

artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, bu Tebliğde belirtilen hükümlere göre peşin veya

taksitle en son kayıt malikinden tahsil edileceğinden satışı gerçekleştirilen tarım arazilerinin

bulunduğu alandaki imar planı çalışmaları İdarece takip edilir.

(3) Ayrıca, satılan Hazineye ait tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içe-

risinde nadasa bırakılma süresi hariç aralıksız olarak üç yıl tarımsal amaçla kullanılmaması

halinde satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine adına tescil edileceğinden ve ödenen

bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edileceğinden satışı yapılan taşınmazların bu kapsamda

takip ve tespiti İdarece yıllık olarak yapılır. Nadasa bırakılan arazilerde nadas süresi, kullanım

süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınır. Taşınmazların nadasa bırakılma durumu ve süresine

ilişkin gerektiğinde ilgili tarım ve orman müdürlüğünün görüşü alınabilir.

(4) TÜFE oranı uygulanarak güncellenen satış bedeli, satış tarihinden itibaren bir önceki

yılın aynı ayına göre değişim oranında artırılarak hesaplanacak olup, bu hesaplamada ay ke-

sirleri dikkate alınmaz, yıl kesirlerinde ise kesirsiz ayların ortalaması uygulanır.

(5) Bu taşınmazların satış tarihinden itibaren otuz yıl geçmesi veya belirtilen mali yü-

kümlülüklerin taşınmazın en son kayıt maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, tapu kütü-

ğüne konulan belirtmeler İdarece kaldırılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre

ve Şehircilik Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5/A, EK-

5/B, EK-5/C ve EK-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2017 30287

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850



2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850



2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850



2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850



2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850



2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 
(SERİ NO: 1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Ka-

nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul
ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ;
a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve

diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter

kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

(G.V.K.)’nun geçici 90 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi, Türkiye’ye Getirilmesi ve
Verginin Ödenmesi

Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim 
MADDE 3 – (1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer ser-

maye piyasası araçlarını, geçici 90 ıncı madde hükümleri çerçevesinde, 31/12/2019 tarihine
(bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler,
söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bu bildirimlerin, yetkili
kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

(3) Birinci fıkra kapsamında bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden
itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih
itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir
önemi bulunmamaktadır.

(4) Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 19/7/2019 ta-
rihinden 31/12/2019 tarihine kadar, Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir.
Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir be-
yanda bulunulmayacaktır.

(5) Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim veril-
mesi esastır. Ancak, maddenin uygulamasında bildirimin yapıldığı her ay farklı bir vergilen-
dirme dönemi olarak kabul edildiğinden 31/12/2019 tarihine kadar birden fazla bildirimde bu-
lunulması mümkündür.

a) Bir bildirimde bulunulduktan sonra aynı ay içerisinde, yapılan hataların düzeltilmesi
amacıyla ya da bildirime konu edilen varlıkları azaltıcı ya da artırıcı yeni bir bildirimde bulu-
nulmak istenilmesi halinde, ilk bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir.
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b) Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla
ya da bildirime konu edilen varlıkları azaltıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde de
önceki bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu durumda, banka ve aracı kurumlarca Ek-2’de
yer alan beyanname ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ilişkin düzeltme talebinin banka ve
aracı kurum aracılığıyla yapılması esastır.

c) Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, bildirime konu edilen varlıkları artırıcı
bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde ise önceki bildirimin düzeltilmesi söz konusu
olmayacak, ilave olarak bildirilmek istenilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacaktır.

ç) Düzeltme kapsamı dışında verilen tüm bildirimler yeni bir bildirim olarak kabul edi-
lecek ve önceki bildirimle ilişkilendirilmeyecektir.

Örneğin; 2019/Ağustos ayında 100.000 TL karşılığı döviz beyanında bulunan bir gerçek
kişinin, aynı ay içerisinde bildirdiği tutarı 50.000 TL’ye düşürmek ya da 150.000 TL’ye çıkar-
mak istemesi halinde ilk bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir. 

Ağustos ayında 100.000 TL karşılığı döviz beyanında bulunan bir gerçek kişinin, Eylül
veya Ekim ayı içerisinde, bildirdiği tutarı 50.000 TL’ye düşürmek istemesi halinde, Ağustos
ayındaki bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir. Banka ve aracı kurumlarca
Ek-2’de yer alan beyanname ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ilişkin düzeltme talebi ise
banka veya aracı kurumlar aracılığıyla yapılacaktır.

Ağustos ayında 100.000 TL karşılığı döviz beyanında bulunan bir gerçek kişinin, Eylül
veya Ekim ayı içerisinde, bildirdiği tutarı 150.000 TL’ye çıkarmak istemesi halinde ise Eylül
veya Ekim ayına ilişkin 50.000 TL’lik yeni bir bildirim vermesi gerekecektir. Yeni verilen bil-
dirimler önceki bildirim ile ilişkilendirilmeyeceğinden, sadece ilave tutarın bildirilmesine dik-
kat edilecektir.

d) Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri
dikkate alınmayacaktır. Bu çerçevede, 31/12/2019 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu ta-
rihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacaktır.

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi
MADDE 4 – (1) Geçici 90 ıncı madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir

suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi
için bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirime konu edilen
varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Tür-
kiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Türki-
ye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bil-
dirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının
söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

(2) Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlar-
dan kullanılan ve 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç
31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından
düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı
aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bu-
lunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirim-
lerine eklemeleri gerekmekte olup bu bildirimi alan banka veya aracı kurumun, defter kayıtla-
rından düşme işlemine ilişkin kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(3) 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt
dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu ta-
rihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların
defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla anılan madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
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(4) Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların)
31/12/2019 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde
hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

(5) Türkiye’ye getirilmekten maksat;
a) Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak

Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak
bir hesaba transfer edilmesi, 

b) Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba trans-
fer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı ku-
rumlara bildirilmesidir.

(6) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba
transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların
Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

(7) 31/12/2019 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt
dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan
deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye
getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

(8) Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, hiçbir suretle vergi in-
celemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca
yapılacak işlemler ve verginin ödenmesi

MADDE 5 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıkları, iki nüsha olarak
hazırlayacakları Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara bildireceklerdir. For-
mun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan he-
saba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem
sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir.

(2) Bildirimin gerçek veya tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından yapıl-
ması halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin yetkili
olup olmadığı hususu kontrol edilecektir.

(3) Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından,
bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.

(4) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında
hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu
sıfatıyla Ek-2'de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine 340 ve 346 sıra
no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda beyan
edecektir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince %1 oranında tarh
edilen vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu
sıfatıyla ödenecektir.

(5) Banka veya aracı kurumlardan, bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak vergi
dairelerince herhangi bir belge istenilmeyecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye'de Bulunan Varlıkların Beyanı ve Verginin Ödenmesi

Türkiye'de bulunan varlıkların beyanı
MADDE 6 – (1) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türki-

ye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar
Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dai-
relerine doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. 
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(2) Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zo-
runda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek
zorundadırlar.

(3) Geçici 90 ıncı madde kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak
konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi
itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar
ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir. 

Verginin ödenmesi
MADDE 7 – (1) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi

dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı
ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların
durumu

MADDE 8 – (1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin or-
takları adına geçici 90 ıncı madde kapsamına giren varlıkları 19/7/2019 tarihinden önce yetkili
kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili
olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, Tebliğde ya-
pılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi veya
Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türki-
ye'de bulunan ancak 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlık-
larının Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına beyan edilmek suretiyle Kanun
hükümlerinden yararlanılabilmesi mümkündür.

(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları
veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, söz konusu madde hükümleri çerçe-
vesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek madde hükmünden yararlanılabile-
cektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi olduk-
ları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim
veya beyana konu edilmesi halinde madde hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak,
bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların
şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

Varlıkların bildirim veya beyan değeri
MADDE 9 – (1) Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara

bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine beyan edilmesinde,
bildirildiği veya beyan edildiği tarih itibarıyla varlıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile de-
ğerlenecektir:

a) Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.
b) Altın, rayiç bedeliyle.
c) Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.
ç) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;
1) Hisse senedi gibi pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bede-

liyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal)
değeriyle.

2) Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici
yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse
itibari (nominal) değeriyle.
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3) Yatırım fonu katılma belgeleri, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.
4) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa

rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli de-
ğilse itibari (nominal) değeriyle.

d) Taşınmazlar, rayiç bedeliyle.
(2) Bildirim veya beyanlarda, söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas

alınacaktır. 
(3) Bu Tebliğin uygulanmasında rayiç bedel, söz konusu varlıkların bildirildiği veya

beyan edildiği tarih itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup bu bedelin gerçek durumu yan-
sıtması gerekmektedir.

(4) Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konusu
varlıkların bildirildiği veya beyan edildiği tarihte işlem gördüğü yurt içi veya yurt dışındaki
borsalarda oluşan değerler dikkate alınacaktır.

(5) Döviz cinsinden varlıklarda, bunların bildirildiği veya beyan edildiği tarihteki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.

(6) Bildirimde bulunduktan sonra, yapılan hataların düzeltilmesi ya da bildirime konu
edilen varlıkların azaltılması amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak düzeltmelerde var-
lıkların ilk bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.

Bildirilen veya beyan edilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi
MADDE 10 – (1) Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca

defter tutan mükelleflerce, kanuni defterlere kaydedilebilecektir. 
(2) Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına beyan edilmesi durumunda ilgili şirket,

şahıslar adına beyan edilmesi halinde bu şahısların kendileri, geçici 90 ıncı maddenin sağladığı
imkanlardan yararlanabileceğinden, şirket adına bildirime konu edilen varlıklar, şirketin kanuni
defter kayıtlarına intikal ettirilebilecektir. 

(3) Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, Türkiye’ye getirilen var-
lıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar,
dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dahil edilebileceği gibi, aynı
varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alın-
maksızın işletmelerinden çekilebilecektir. 

(4) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıy-
metleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu
edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan
bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun
81 inci maddesi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 inci, 19 uncu
ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergi-
lendirilmeyecektir. Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri
tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi
ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da ver-
gilendirilmeyecektir.

(5) Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellef-
ler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterebileceklerdir.

(6) Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mü-
kelleflerce, banka veya aracı kurumlara bildirildiği ya da vergi dairelerine beyan edildiği tarih
itibarıyla, 9 uncu maddede yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen Türk lirası karşılığı bedel-
leriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde
satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.
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Gider ve amortisman uygulaması

MADDE 11 – (1) 5 inci ve 7 nci maddeler kapsamında ödenen vergilerin, hiçbir suretle

gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ya da başka bir

vergiden mahsup edilmesi mümkün değildir.

(2) Beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi

Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

(3) Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar,

gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde

gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller 

MADDE 12 – (1) Geçici 90 ıncı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca, bildirilen veya

beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirilen varlıkların,

bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki

banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartıyla, bildirilen veya be-

yan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak-

tır.

(2) Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı

yapılmaması imkanından yararlanılabilmesi için, bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin

tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi; bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten iti-

baren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açı-

lacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. 

(3) Bildirilen varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kulla-

nılan ve 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2019

tarihine kadar kapatılmasında kullanılması mümkün olup, defter kayıtlarından düşülmesi kay-

dıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın

vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılacaktır. 

(4) 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt

dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan

tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların

defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması im-

kanından yararlanılabilecektir.

Diğer hususlar 

MADDE 13 – (1) İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerin geçici 90 ıncı

madde uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmek zorundadırlar. Banka

veya aracı kurumlara bildirimi yapılan varlıklara ilişkin bildirim değeri üzerinden %1 oranında

hesaplanan tutarın ödenmemesi durumunda, banka veya aracı kurumların söz konusu bildirimi

alma zorunluluğu yoktur.

(2) Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya anılan maddede yer alan diğer

şartların yerine getirilememesi, vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun

uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmemektedir. Ayrıca, bildirim veya beyanlar nedeniyle

tahsil edilen vergiler red ve iade edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/30)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi en-
tegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pa-
zarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif
gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faali-
yetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda
yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatı-
rımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

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

nomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak
ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin
ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 22/2/2016

tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Des-
tekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre

elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan ve ilgili meslek odasına kayıtlı kişilerce onaylanmış
plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Elektronik ağ: “www.tarimorman.gov.tr” internet adresini,
ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
d) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından

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

rarlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
f) Hibeye esas proje tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği veri-

lecek uygun giderler toplamını,
g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
ğ) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; İl Tarım ve Orman

Müdürü ve İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı veya
il özel idaresi genel sekreterliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ziraat Odası
Başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite,
sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu
Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,
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h) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulama-
sından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il mü-
dürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer
kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik
birimi,

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

i) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım: Faal
olsun veya olmasın, çalışma ve işletme kayıt/onay belgesi başvuru sahibi adına olmak üzere
yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paket-
lenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarımsal üre-
time yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren makine-ekipman alımları ve gerekli
olması halinde inşaat giderini kapsayan yatırımı,

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

k) Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli TÜİK verilerine dayanılarak nüfusu 20.000’den az
olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini,

l) Kırsal ekonomik altyapı: Kırsal turizm konusunda konaklama tesisleri, bilişim sis-
temleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine
yönelik altyapı sistemlerini,

m) Küçük ölçekli işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeleri,

n) Orta ölçekli işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeleri,

o) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafın-
dan yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen öncelikle proje başvuru-
larına ait değerlendirme raporlarını, ihtiyaç olması halinde uygun görülen proje başvurularını,
bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlükçe; aralarında
ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanının bulunduğu en az beş, en fazla dokuz kişiden
oluşturulan komisyonu,

ö) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını
takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen ve il mü-
dürlüğünce uygun kabul edilen raporu,

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

r) Örtü altı kayıt sistemi belgesi: Üreticilerin örtü altı sistemine kayıtlı olduklarına dair
işletmelerinin bulunduğu il ya da ilçe müdürlüklerinden bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra
alacakları belgeyi,

s) Örtü altı tarım: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya az-
altılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan alçak ve yüksek sis-
temler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak yapılan sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiri-
ciliğini,

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

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

tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarlarının toplamını,
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ü) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetiş-
tiriciliği, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesislerini,

v) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,
y) Tatbikat (uygulama) projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve

zemin etütleri yapılmış, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen
bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanlarını, detaylarla
ilgili referanslarını ve tüm detayları çizim teknikleri ile eksiksiz içeren, gerekli bütün ölçülerin,
malzemelerin ve teknik özelliklerinin yer aldığı, yapı aplikasyon projesi/mimari proje, peyzaj
projesi, statik proje, mekanik tesisat projesi, makine yerleşim planı ve elektrik tesisat projeleri
ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren ve ilgili meslek odalarına kayıtlı teknik
elemanlarca onaylanmış projeyi,

z) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal
olarak oluşturdukları ticari ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatı-
rımları,

aa) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine,
ekipman ve malzeme ile inşaat yapım işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

bb) Yapı kayıt belgesi: İlgili mevzuatı gereğince aranan koşullar saklı kalmak koşulu
ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında alınan
belgeyi,

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

çç) Yenilenebilir enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisini,
dd) Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması,

paketlenmesi ile yenilenebilir enerji kullanan sera, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından ta-
rımsal üretime yönelik henüz yapı ruhsatı alınmamış temelden yapılacak inşaat ve makine ekip-
man alımını kapsayan sabit yatırım tesisini,

ee) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar ta-
rafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat yapım işlerini sağlayan bağımsız
gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri
Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük

yürütür. Genel Müdürlük;
a) Programın tanıtımını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlar. Program kapsamın-

da yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyum-
lu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

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

c) Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı

maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla
uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında
uygulanmasını, izlenmesini, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı

Ekonomik Yatırım Konuları, Yatırım Yeri ve Yatırım Süresi
Yatırım konuları
MADDE 8 – (1) Ekonomik yatırım konularında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin

yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin
kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon,

b) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni
tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan
tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
ç) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış

ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve su-
lama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin
etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan kü-
çük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak
üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten
tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

d) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;
a) Kırsal turizm yatırımları,
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
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c) El sanatları ve katma değerli ürünler,
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(3) Sert kabuklu meyveler hariç olmak üzere tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında,

başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlen-
mesine yönelik yatırım teklifleri ile yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve pa-
ketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

(4) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan mezbahası konusunda kapasite artırımı, teknoloji
yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmez.

(5) Kanatlı kombinası konusunda sadece yeni tesis kapsamında başvurular kabul edilir.
(6) Un, karma yem ve kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme

ve/veya modernizasyon dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay ve fındık konusunda sadece
yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

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

(8) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece bir adet proje başvuru-
sunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel
kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları; üyelerinin ve/veya ortaklarının tüzel kişilik
veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmasına engel teşkil etmez.

(9) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için konaklama amaçlı yeni
tesis, diğer kırsal ekonomik alt yapı yatırım konuları için kapasite artırımı, teknoloji yenileme
ve/veya modernizasyon konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca kırsal turizm, el sanatları ve kat-
ma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.

(10) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yö-
nelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe des-
teği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya
alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin ve/veya yapı kayıt belgesinin mut-
laka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.

(11) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler, bunların üst birlikleri ile hibe programla-
rından yararlanmamış faal tesisler hariç olmak üzere, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destek-
lenmesi Programı çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış ve izleme süresini kapsayan beş
yılını doldurmamış tesisler için kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon
veya tamamlama niteliğinde proje başvurusunda bulunulamaz.

(12) Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin
mülkiyetinin; başvuru sahibi adına olması ve/veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret
odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi
bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru
sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş ol-
ması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin
de başvuru ekinde sunulması gerekir.

(13) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan
başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin; yatırımcının adına kayıtlı olması veya gerçek ve
tüzel kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması
gerekir. Yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin
iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

(14) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan
başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin; başvuru sahibi adı-
na olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret
borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sa-
nayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması gerekmektedir.
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(15) Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım
konularına ait başvurularda yedi yıl kira süresi şartı ve mülkiyetin başvuru sahibi adına olması
şartı aranmaz.

(16) Mevcut seralarda ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlik-
lerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı yenilenebilir
enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçele-
rinin açıklanması durumunda, paneller yatırım mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine
ait olmak üzere bitişik birden fazla parsellerde yer alabilir.

(17) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yö-
nelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda, mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli
ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Ve-
teriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyo-
güvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.

(18) Niteliği yeni tesis olan başvurularda; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihti-
sas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde
yapılması halinde başvurular öncelikli olarak değerlendirilir.

(19) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konu-
sunda yapılan örtü altı tarım/yetiştiricilik başvurularında örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olmak
şartı aranır.

Uygulama illerinin yatırım konuları
MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde;
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faa-

liyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bi-
lişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Yatırım süresi
MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi

15/11/2020’dir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

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

hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
(2) Kırsal ekonomik alt yapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç

başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine
veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce
kayıtlı olması gerekir.

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

bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
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b) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sa-
yılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış
Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 11/6/2010 tarihli ve
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine
göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri,

ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
(4) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana

sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
(5) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe

sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından
son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz
etmiş olmaları gerekir.

(6) Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan
kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin başvuru aşamasında idari ve mali açıdan kamudan
bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gerekir.

Uygun olmayan başvuru sahipleri
MADDE 12 – (1) 11 inci maddede açıklanan gerçek ve tüzel kişi haricindekiler hibe

başvurusunda bulunamazlar.
(2) Hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar,

önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde bulunan
ve/veya fesih edilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.

(3) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler hariç, tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi
olması halinde ortaklar gerçek kişi olarak hibe başvurusunda bulunamaz. Ayrıca tüzel kişi or-
taklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda bulu-
namaz. Gerçek ve/veya tüzel kişiler kendileri hibe başvurusunda bulunmaları halinde oluştur-
dukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişi/ortak olarak ayrıca hibe başvurusunda buluna-
maz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
MADDE 13 – (1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
a) Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler

olması halinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas
proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği
tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji
yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,

b) Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, 8 inci maddenin birinci fık-
rasında belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000
Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası, yatırım ni-
teliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000
Türk Lirası,

üst limitini geçemez.
(2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; 8 inci maddenin ikinci fıkrasında

belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçe-
mez.

(3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki
başvurular kabul edilmez.

(4) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si ora-
nındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
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(5) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
(6) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması du-

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Proje Giderleri

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

verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,
c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje gider-

lerinin, tüm başvurularda 13 üncü maddede belirtilen limitlerin içerisinde kalması,
ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde ger-

çekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma
kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması,

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

jesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan bu maddede be-
lirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kap-
samında değerlendirilir.

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

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

(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan, düzenli, dönüşümlü, yarı za-
manlı ve geçici olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel ki-
şiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

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

(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı, uygulama sürecinde artırıla-
maz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili mad-
delerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir veya destek
kapsamında projelendirilen ve alımı yapılan inşaat/makine-mal kalemlerinden proje başvuruları
kapsamında satın alma kitabına ve/veya teknik şartnamelere uygun olarak temin edilmeyen
kalemler ikinci el alımı olmamak şartı ile projelerin amacına uygun olarak tamamlandığı ve
faaliyete geçmesinde engel oluşturmadığı takdirde hibe hesaplaması kalemlerinden düşülür ve
başlangıçtaki belirlenen toplam hibe tutarındaki miktardan azaltılarak hibe ödemesi yapılır.

(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale
edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.
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İnşaat işleri alım giderleri
MADDE 16 – (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım gider-

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

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

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

(4) İnşaat işleriyle ilgili hazırlanan tatbikat projesi ve bu projelere ait metraj ile keşif
özetlerinin imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.
İnşaat işleriyle ilgili uygulama projelerini hazırlayan kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması
şarttır.

(5) Sadece yeni ve tamamlama projelerinde idari kısımlarla ilgili harcamalar “idari bina
(ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jene-
ratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar” ve peyzaj projesi kapsamında yapılacak çevre
düzenlemeleri hibeye uygun harcamalar kapsamında değerlendirilecek olup bu harcamaların
toplamı hibeye esas inşaat giderinin %15’ini ve her yapı için “kazı, dolgu ve reglaj işleri” ya-
pının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını aşamaz.

(6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, bakıcı evi, teşhir ve satış reyo-
nu, bekçi kulübesi idari kısım olarak değerlendirilir, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzen-
lenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler peyzaj projesi kapsamında çevre düzenlenmesi olarak
değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.

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

(8) Denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine ge-
tirilmesinden yatırımcılar sorumludur. Yeni tesis yatırımlarında inşaat işleri ile ilgili mevzuat
gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatlar, hibe sözleşmesi evrakları ekinde sunulmak zorun-
dadır.

(9) Hibe sözleşmesi öncesi yatırımcının inşaat işleri ile ilgili mevzuat gereğince alın-
ması gerekli izin ve ruhsatların temininde ek süre talep etmesi halinde, il müdürlüklerince ya-
pılacak inceleme sonucu durumu uygun olarak mütalaa edilenler için yatırım sürelerinin bu
Tebliğde belirtilen son tamamlanma tarihini geçmemesi şartı ile hibe sözleşmesi imzalaması
süresine ek olarak doksan gün daha süre verilir.

(10) Proje bitiş süresi, mücbir sebepler hariç projelerin bu Tebliğde belirtilen son ta-
mamlanma tarihini geçemez.

(11) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama
yatırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80’inden fazla olamaz. Kapasite ar-
tırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye
esas proje tutarının %20’sinden fazla olamaz. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yö-
nelik başvurularda bu oran aranmaz.

(12) Yenilenebilir enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu ma-
liyetinin hibe desteğinden yararlanabilmesi için elde edilen enerjinin mevcut veya bu Tebliğ
kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şarttır. Sadece jeotermal kuyu için hibe desteği ve-
rilmez.

(13) Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanacak
bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında ku-
rulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla
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%110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde
edilen enerji, mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının
%110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oran-
lanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

(14) Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik
üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır. Hibe ödemeleri
bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen
gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle projesinde öngörülen
kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî belgelerle tespit edilmesi halinde,
yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat yatı-
rımcıya iade edilir. Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi
ise bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek
yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

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

alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman

alım giderinden ibaret olamaz.
(3) Tamamlama ile kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yö-

nelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden
ibaret olabilir.

(4) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, mon-
taj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı
faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

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

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

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

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

samında değildir.
(10) Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar; makine, ekipman ve malzeme

alım giderleri kapsamında değerlendirilir.
(11) Ekonomik yatırım konularında makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait

teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan ma-
kinelerin uyumlu olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına
kayıtlı olması şarttır.

(12) Hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün (monoblok) ya-
pıdaki makineler ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında değerlendirilmez ve bu tip
projeler kabul edilmez.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
MADDE 18 – (1) 16 ncı ve 17 nci maddelerde açıklanan proje giderlerine uygun ol-

mayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:
a) Her türlü borçlanma giderleri.
b) Faizler.
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
ç) Kira giderleri.
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d) Kur farkı giderleri.
e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.
ğ) Bankacılık giderleri.
h) Denetim giderleri.
ı) KDV de dâhil iade alınan veya alınacak vergiler.
i) İkinci el mal alım giderleri.
j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
k) Makine tamir ve parça alım giderleri.
l) Laboratuvar sarf malzemeleri.
m) Hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün (monoblok) ya-

pıdaki makineler ve ekipmanlar.
(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir

harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenil-
mez.

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

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

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

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

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

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Başvuruları

Başvuru süresi
MADDE 20 – (1) Başvurular bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içeri-

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

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

sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği ta-
şımaz.
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(3) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.
(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama

rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı “www.tarimorman.gov.tr”
internet sayfasından temin edilebilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantıları ve
“www.tarimorman.gov.tr” internet adresi aracılığıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler
MADDE 22 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını

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

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

yapılması şarttır.
(4) Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru dosyasında hiçbir belgede ve/veya do-

kümanda düzeltme yapılamaz ve doküman tamamlatılamaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

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

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

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

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

(4) Değerlendirmeye; son başvuru tarihini takiben ilk iş günü içerisinde yapılacak top-
lantıda belirlenecek kriterlere göre elektronik ağ üzerinden başlanır. Valilik makamının ihtiyaç
duyması halinde teknik alt komisyon görevlendirilebilir. Oluşturulan alt komisyon il proje de-
ğerlendirme komisyonu ile eş zamanlı olarak projelerin incelemesini tamamlar.

(5) Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç kırk beş gün
içerisinde tamamlar ve görevi sona erer.

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

dosyalarında istenilen belgeleri Ek-1’de yer alan Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine
göre “var/yok/muaf” olarak değerlendirir.

(2) Belge ve dokümanları tam olan başvuru dosyalarının uygunluk yönünden incelen-
mesine geçilir.

(3) Başvuruda yüklenen hiçbir belge ve/veya dokümanda düzeltme veya değiştirme ya-
pılamaz.
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(4) Yüklenen belge ve/veya dokümanlar sonucunda Ek-1’de yer alan Başvuruların İdari
Uygunluk Kontrol Listesine göre eksiksiz olduğu tespit edilen başvurular, uygunluk yönünden
incelenir.

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

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

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

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

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

hibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapı-
lacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce
hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibi kriterler göz önüne
alınır.

(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri Ek-3’te belirtilmiştir. Proje ön
değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular
genel değerlendirmeye alınır.

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

olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve
Ek-4’te yer alan Genel Değerlendirme Cetveli kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlama-
larda;

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

b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için planlanan projenin konusu hak-
kında gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları,

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

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

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

Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanın on iki olması gerekir. Top-
lam on ikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(5) Ek-4’teki Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterle-
rinden asgari yeterli puanın on sekiz olması gerekir. Toplam on sekizden daha az puan alındığı
takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.
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(6) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmış beş ve üzeri puan alan yatırım
başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.

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

ğerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de altmış beş ve
üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının % 75’i ve genel değerlendirme pua-
nının % 25’i toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, Ek-5’te yer alan ekonomik yatırımlar ve kırsal
ekonomik altyapı yatırımlarına ait Sektörel Bazda Proje Konuları İl Öncelik Sıralamaları dik-
kate alınarak sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır. Başvurular nihai puanlarına
göre ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları ayrı ayrı sıralanarak program
teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program
teklif listelerinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı, komisyonca imzalanarak Genel Mü-
dürlüğe gönderilir.

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

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

lerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm proje-
lerle ilgili Genel Müdürlük onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahip-
lerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının bu maddedeki gerekçelere dayanması zorunludur:
a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması.
b) Başvuru sahibinin ve ortaklarının bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip olmaması.
c) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması.
ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında yenilenebilir enerji üretim tesisleri hariç,

tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için hibe başvurusu
yapılması.

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

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

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

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

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

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

i) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Ara-
zi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan
yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile organize sanayi
bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesi tarafından
yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda kulla-
nılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvu-
rular için yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nedeniyle yatırım
yerlerine konulan şerhler hariç, yatırım yerinin tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve
yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler ve mahkemelik olması.
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j) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında, mevcut
tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi
nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli ödendiğine dair belge
alınmış olanlar ile program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler
için sözleşmeleri gereği konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş
ve mahkemelik olması.

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

lanmaması.
m) Hibeye esas proje tutarının 50.000 Türk Lirasının altında olması.
n) Yatırımcının, ortaklarının; yüz kızartıcı suç işlemesi, dolandırıcılık veya yolsuzluk

yapması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar ve ya-
tırımcının profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm ve/veya idari bir karar
olması.

o) Program bütçesinin yetersiz olması.
ö) Daha önce yatırımın niteliği yeni yatırım tesisi veya kısmen yapılmış yatırımların

tamamlanmasına yönelik yatırım olarak hibe desteğinden faydalanan yatırımcının tamamlama
konusunda müracaat etmesi.

p) Özgün olmayan, daha önce sunulan projelerden kopyalanması suretiyle yapılan aynı
tip projeler ile başvuruda bulunulması.

r) Farklı gerçek/tüzel kişilerce hazırlanmış olsa dahi aynı yatırım alanlarında birbirleri
ile ortak ekonomik ilişkileri bulunan veya birbirlerini tamamlayan projelerle müracaat edilmesi.

s) İşletmelerin, mali bilançolarında vergi öncesi zarar görünmesi. (eksi mali bilanço)
DOKUZUNCU BÖLÜM

Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi
Nihai değerlendirme kararı
MADDE 31 – (1) Nihai değerlendirme, bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak

merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılır.
(2) Bu Tebliğin bütçesi Bakanlıkça belirlenir.
a) Komisyonca; kırsal ekonomik alt yapı ile ekonomik yatırımların bütçeleri, Bakanlığın

destekleme politikalarına göre belirlenir. Ancak her biri için ayrılan bütçe, toplam bütçenin
%25’inden az olmamak üzere düzenlenir. İllerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim de-
ğeri, işletme sayısı dikkate alınarak illerin katsayısı hesaplanır. Bu nihai katsayılara göre de il-
lerin yaklaşık bütçesi belirlenir.

b) İlin yaklaşık bütçesinin yeterli olması durumunda program teklif listesinde yer alan
tüm başvurular yatırım programına alınır.

c) İlin tüm başvurular için bütçesinin yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul
edilen ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik alt yapı yatırımları konusundaki projeler sek-
törel bazda sınıflandırıldıktan sonra, en yüksek puan alan projelerden başlanarak öncelikli bi-
rinci sektörde yer alan projelerden beş adet, öncelikli ikinci sektörde yer alan projelerden üç
adet, öncelikli üçüncü sektörde yer alan projelerden iki adet ve diğer öncelik sırasına göre sı-
ralanan sektörlerin en yüksek puan alan projelerinden birer adet programa alınır. Tüm sektör-
lerde yer alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkânları dâhilinde aynı yöntem ile
projeler programa alınmaya devam edilir.

ç) İl düzeyinde ekonomik yatırım ile kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından her-
hangi biri için ayrılan bütçenin artması durumunda yatırım konuları arasında bütçe aktarımı
yapılır.
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d) İllerin varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere katsayısı oranında
dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım prog-
ramı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir.

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

lerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje
numaraları “www.tarimorman.gov.tr” internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir.

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

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

hipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatbikat
projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, inşaat işleri ile ilgili mevzuat gereğince alınması
gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar. Hibe sözleşmesi öncesi ya-
tırımcının izin ve ruhsatların temininde ek süre talep etmesi halinde il müdürlüklerince yapı-
lacak inceleme sonucu durumu uygun olarak mütalaa edilenler için yatırım süresi bu Tebliğde
belirtilen süre içinde kalmak şartı ile hibe sözleşmesi normal süresine ek olarak doksan gün
süre verilir.

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

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

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

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

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

Hibe sözleşmesi
MADDE 34 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvuru sahibi arasında akdedi-

lir.
(2) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama reh-

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

pılan bilgi ve belgeler ile 33 üncü madde gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi
ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosya sunarlar. Sunulan bilgi ve bel-
gelerin imzalı/paraflı olması gerekir.

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

(5) Başvuru sahipleri, kendilerine yapılan bildirimi takip eden otuz gün içerisinde il
müdürlüklerine projeye esas dosya ve evraklarını teslim etmek zorundadırlar. İl proje yürütme
birimince proje sahasında, projeye esas dosya ve evraklar üzerinde en fazla on beş günlük süre
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içinde yapacakları inceleme sonrasında, bu Tebliğe ve başvuru evraklarına göre uygunluğu tes-
pit edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında yer tespiti ve teslim tutanağı düzenlenerek
yatırımcılar hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Kendilerine yapılan bu tebligatı takip
eden beş iş günü içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin
proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.

(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince
uygun bulunursa, yer tespiti ve teslimi tutanağının düzenlenmesi sonrası karşılıklı müzakere
edilerek hibe sözleşmesi imzalanır.

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

Hibe sözleşmelerinde teminat alınması
MADDE 35 – (1) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış yatırımcı, hibeye esas

proje tutarının % 3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi
ile birlikte il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının
%3’ünü il müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teminat mek-
tuplarının teyidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim
edilir.

(2) Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %3’ünden az ol-
mamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir.

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

(4) Hibe sözleşmesinin, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile sözleşmede yer alan ne-
denlerle tasfiye edilmesi halinde teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar kendisine iade
edilir.

(5) Hibe sözleşmesinin, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile sözleşmede yer alan ne-
denlerle fesih edilmesi halinde, yatırımcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına
bakılmaksızın teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

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

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

Hibenin nihai tutarı
MADDE 37 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilir ve önerilen büt-

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

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

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

(2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibi gerçek kişinin vefatı halinde
kanuni mirasçılarının talep etmeleri durumunda hibe sözleşmesi kanuni mirasçılar adına tadil
edilerek uygulamalara devam edilir.
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ONUNCU BÖLÜM
Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler

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

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

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

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdür-
lükçe de yapılır.

(4) Yatırımcılar, proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını dört ayda bir il
müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

(5) Yeni tesis ve tamamlama konusunda proje uygulayanlar, nihai rapor ile birlikte ilgili
mevzuat gereği alması gereken izinleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin bel-
gesi ve/veya yapı kayıt belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama
rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

(6) Proje uygulamalarının bu Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yü-
rütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on
gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yü-
rütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel
Müdürlük on gün içerisinde bilgilendirilir.

(7) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin bu Tebliğ ve
hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdür-
lüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin fesih işle-
mini başlatır.

(8) Proje uygulamaları ve takibi süresindeki iş ve işlemler, Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar, bu Tebliğ ve Bakanlık
ile yatırımcı arasında imzalanmış olan hibe sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

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

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

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

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

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

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

(6) İl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulun-
maması durumunda, yatırımcı satın alma işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.
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(7) Yatırımcılar, sipariş mektupları ile imzalanan uygulama sözleşmelerinin aslı ve su-
retini, il proje yürütme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu
onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilir.

(8) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları
inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas işleri için yüklenicilerle
sözleşme imzaladığı ve sonrasında yüklenicinin uygulama sözleşmesi kapsamındaki işlerinin
ifasındaki kusurları nedeniyle yüklenicilerle yaptıkları sözleşmelerin noter kanalı ile iptal edil-
mesi halinde kalan işlerin ifası için il müdürlüğünün onayını almak suretiyle yeniden ihaleye
çıkabilir. Bu madde kapsamında uygulanacak iş ve işlemlerden dolayı, Bakanlığın yatırımcı
ve yüklenici arasındaki taraf olmama hükmüne istinaden yatırımcı, projenin yürütülmesi es-
nasında sebep olabileceği her türlü zarar konusunda, üçüncü taraflara karşı tek başına sorumlu
olmayı kabul eder.

(9) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini ince-
ler.

Proje harcamalarının kontrolü
MADDE 41 – (1) Yatırımcılar, projelerindeki bütçe ve iş planı çerçevesinde gerçek-

leştirdikleri inşaat, makine ve ekipman alım işlerine ait ödeme taleplerini ve belgelerini il mü-
dürlüğüne teslim ederler.

(2) İl müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri; on beş gün içerisinde ilgili mevzuat,
hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onaylandıktan sonra
bu belgelere ait bilgilerin veri tabanına girişi yapılır. Her ayın on beşine kadar o aya ait hakediş
bilgilerini içeren veri tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme
tutarı da hibeye esas proje tutarının %20’sinden az olamaz.

Ödemeler
MADDE 42 – (1) Genel Müdürlük tarafından internet ortamında oluşturulmuş veri ta-

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

(2) Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından gerçekleştirilmiş ol-
ması gerekir.

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

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

(5) 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Teb-
liği (Seri: A Sıra No:1) gereğince yatırımcı tarafından her ödemede ve teminatın iadesi aşama-
sında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Ku-
rumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

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

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

zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep söz konusu ise hibe
sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe uğrayabilir ve/veya proje uygula-
masının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.
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(2) Proje uygulamasına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle
belirtilir. Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için gerekçelerin detaylı olarak
açıklanması ve belgelerle desteklenmesi gerekir.

(3) Yatırım yeri değişikliği söz konusu olması halinde; yatırımcı bu talebini gerekçele-
riyle birlikte il müdürlüğüne iletir. İl proje yürütme birimi tarafından değişiklik talebinin uygun
görülmesi halinde talep, uygunluk görüş raporu ekinde il müdürlüğü tarafından Bakanlığa ile-
tilir. Bakanlık, değerlendirme sonrası kesin kararını il müdürlüğüne bildirir.

(4) Mücbir sebepler hariç olmak üzere proje uygulamasına ilişkin olarak projede ve/veya
bütçede yapılacak revizyonlar; inşaat alanında küçülme, alınması planlanan ve başvuruda sunulan
makine yerleşim planında gösterilen makine/malzemelerin miktarında ve/veya kapasitesinde
azalmaya, projenin amacında, niteliğinde ve niceliğinde bir değişikliğe neden olamaz.

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

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

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

(3) Hibeye esas proje tutarı içerisinde yer alan; makine, ekipman, malzeme ve inşaat
işlerine ait bütçe kalemleri arasında yapılmak istenen revizyonlar, aktarım yapılacak bütçe ka-
lemi tutarının en fazla %20’si oranında gerçekleştirilebilir.

(4) Bu maddede belirtilen bütçe revizyonlarında, yatırımcı bütçe değişikliği talebini
gerekçeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe
revizyonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna işlenir.

(5) Bütçe içi değişiklikler ayni katkı ile yapılması planlanmış işlemleri kapsamaz.
Uygulama sorumluluğu
MADDE 46 – (1) Yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılma-

sından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesin-
den, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından sorumludur.

(2) İl müdürlükleri, yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak
yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleşti-
rilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolün-
den, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur.

(3) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak faaliyetini sür-
dürmesi şarttır. Hibe sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler dışında bir yıllık süre içerisinde
faaliyetini sürdürmediği tespit edilmesi halinde ödenen hibe 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanarak gecikme
zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.

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

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

(2) Çelik silo konusunda proje uygulayan yatırımcılar, lisanslı depoculuk konusunda
yeni şirket kurmaları halinde, yatırımcının yeni kurulan şirketteki hisse oranı en az %51 olması
şartıyla, kurulan yeni şirket birinci fıkra hükümleri dışında değerlendirilir.

(3) Bu Tebliğin 8 inci maddesi kapsamındaki konular için başvurulan ve gerçekleştirilen
yatırımlardan; tesisin mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje yatırımının bitiminden sonraki
beş yıl içerisinde değiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan
tahsil edilir.
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(4) Farklı gerçek/tüzel kişiler tarafından aynı veya farklı yatırım alanlarında kurulan
işletmelerin başvuru aşamasında birbirleriyle ortak ekonomik ilişkileri tespit edilmemiş olsa
dahi, projelerin uygulama veya uygulama sonrası dönemde fiziki olarak birleştirilmesi, yatırım
alanlarında ortak kullanımlar ya da muhasebe kayıtlarında görülen birleşme veya ortaklıklar
tespit edilmesi durumunda ilgili tüm sözleşmeler feshedilerek geri alım süreci başlatılır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Yaptırımlar

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

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

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

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

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

(3) Yatırımcı, yatırımcının birinci derecede yakınları ve yatırımcıya ait şirketlerde ça-
lışanlar, hibe desteğinden yararlanılacak kendi yatırımlarına ait makine, ekipman ve malzeme
ile inşaat işleri için yüklenici olamazlar. Aynı zamanda satın almaya davet edilen yüklenici fir-
maların ortağı ya da hissedarı da olamazlar. Aksi halde hibe ödemesi yapılsa dahi bu Tebliğde
belirtilen usul ve esaslara göre yapılan hibe ödemesi geri alınır.

(4) İl müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalayıp yatırımını tamamlayan yatırımcılardan
izleme süresi içerisinde mülkiyetini değiştiren, faaliyetine son veren, hibe sözleşmesi hüküm-
lerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler beş yıl süresince hibe desteğinden faydalana-
mazlar.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer desteklerden yararlanma
MADDE 50 – (1) Başvuruya esas proje için bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dı-

şında hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, ya-
rarlanılamaz.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açık-

lık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi,
satın alma kitabı ve genelgeler “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinde, bilgilendirme ve
açıklamalar ise başvuru sayfasında yayımlanır. Bu yayımlar, bu Tebliğde belirtilen genel uy-
gulama usul ve esaslarını belirler. Bu Tebliğde ve bu yayımlarda yer almayan hususlarda ilgili
mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan

farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin
transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edil-
mesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

10 uncu maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 542 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Karıştırma işlemleri izni
MADDE 3 – (1) Antrepoya alınmış farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi

oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu
gümrük müdürlüğünce izin verilebilir. İzin sürecinde gümrük gözetim ve denetiminin sağlan-
masını teminen gümrük idaresince istenilen her türlü bilgi, belge ibraz edilir ve ilave tedbirler
alınır. 

(2)  Karıştırma işlemi, elde edilecek ürünün transit edilmesi kaydıyla transit akaryakıtın
depolandığı antrepolarda yapılır.

(3) Sadece Gümrük Yönetmeliğinin 541 inci maddesinde yer verilen ve serbest dola-
şımda olmayan akaryakıt ürünlerinin birbirleri ile karıştırılmasına izin verilir.

(4) Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınır.
(5) Karışıma tabi tutulacak eşya ile karışımdan elde edilecek ürün için ayrı ayrı tank

tesis edilerek izin başvurusu yapılırken tank bilgileri gümrük idaresine bildirilir. Aksi halde
gümrük idaresince talepler değerlendirmeye alınmaz.

(6) İznin verilebilmesi için karıştırma sonucunda meydana gelecek ürünün, gideceği
ülkelerde yanlış menşeler göstermek gibi hilelere meydan vermeyecek veya taraf olunan ulus-
lararası anlaşma hükümlerine aykırı düşmeyecek surette olması gerekmektedir.

(7) 4458 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca yapılan teslimler bu Tebliğ kapsa-
mına girmez. 

Karıştırma işlemi yapılacak antrepolarda ve işleticilerde aranacak nitelikler
MADDE 4 – (1) Karıştırma işlemi, toplam depolama hacmi asgari 50.000 m3 olan transit

akaryakıt antrepolarında yapılır.
(2) Karıştırma işlemi yapılacak antrepoların asgari iki yıldır faaliyette bulunması ge-

rekmektedir. 
(3) İşleticinin teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen veya taksitlendirilen borçlar

hariç olmak üzere gümrük mevzuatı uyarınca vadesi geçmiş/kesinleşmiş vergi ve ceza borcu
bulunmaması gerekmektedir.

(4) Antrepo işleticisi firmaya usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;
a) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda

vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,
b) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda

gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,
gerekmektedir.
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(5) Antrepo işleticisi hakkında karıştırma izni başvurusunun yapıldığı takvim yılı ve
önceki takvim yılı içerisinde ayrı ayrı olmak üzere;

a) Gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni
alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden
kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi nedeniyle 4458
sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası; ayrıca özel antrepolardaki eşyanın, antrepo
beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti ne-
deniyle haklarında 4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca toplamda
bir defadan fazla sayıda kesinleşmiş ceza kararı bulunmaması, 

b) Gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde
yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması nedeniyle
haklarında 4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem gören antrepo
beyannamesi sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda kesinleşmiş ceza kararı
bulunmaması,

c) Gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde
yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın fazla çıkması nedeniyle haklarında 4458 sayılı Ka-
nunun 236 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem gören antrepo beyannamesi sayısının
%1’ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda kesinleşmiş ceza kararı bulunmaması,

gerekmektedir.
Karıştırma işlemine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Karıştırma işlemi öncesinde ürünlerin hangi oranlarda karıştırılacağı

ve karışım sonucu elde edilecek nihai ürün hususunda gümrük idaresi bilgilendirilir ve işlem
gümrük idaresinin gözetim ve denetimi altında gümrük memuru nezaretinde gerçekleştirilir.

(2) Eşyanın hangi oranlarda karışıma tabi tutulduğu stok kayıtlarında ayrıntılı olarak
gösterilir. Karıştırma işleminin sona erdiği günü takip eden işgünü mesai bitimine kadar yeni
bir antrepo beyannamesi tescil edilir. 

(3) Karıştırma işlemi sonucu elde edilen üründen numune alınarak tahlile gönderilir ve
eşyanın GTİP’i tespit edilir.

(4) Karışım sonucunda elde edilen ürüne ilişkin tahlil sonucu ve antrepo beyanname-
sinde yer alan GTİP ve kıymet bilgileri çerçevesinde gümrük vergilerini karşılayacak şekilde
teminat verilir.

(5) Tanklarda karışıma tabi tutulan eşyanın çıkışı,  transit rejimi hükümlerine göre sağ-
lanır.

(6) Antrepodan çıkışta taşıma belgelerinde karışıma giren her ürünün miktarı ve menşei
yazılarak nihai ürün için  “karıştırılmış”/“BLENDED” ifadelerine yer verilir.

(7) Karıştırma faaliyeti sonucunda elde edilen ürünün hiçbir surette serbest dolaşıma
girişine izin verilmez.

(8) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlem tesis ettiği tespit edilen antrepolarda bir yıl süre
ile karıştırma işlemi yapılmasına izin verilmez.

Yetki
MADDE 6 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygu-

lanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli
gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)

(SERİ NO: 5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden

Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (Karar) kapsamında Kayıtlı

İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarının ve uygulama tarihinin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararla-

nacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararın Dördüncü ve Beşinci Bölümleri

ile 29 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kayıtlı İhracatçı Sistemine başvuru

MADDE 3 – (1) 2 nci maddede atıfta bulunulan hükümler kapsamında, kayıtlı ihracatçı

bilgisinin paylaşımı, uygulamaya ilişkin yükümlülükler, kayıtlı ihracatçı olabilmek için başvuru

ile kayıtlı ihracatçı statüsünün sona erdirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına atfedilen görev

ve sorumluluklar, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yerine getirilir. Söz

konusu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge

Müdürlükleri kendilerine bağlı Gümrük İdarelerini yetkilendirebilir. Bu hallerde yetkilendirilen

Gümrük İdareleri, Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulur.

(2) Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin  (2) ve (3) numaralı alt

bentleri kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak is-

teyen ihracatçılar veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, Kayıtlı İhracatçı Sistemi için

oluşturulan https://uygulama.gtb.gov.tr/rex internet adresinin başvuru ekranı üzerinden, Kararın

ekinde yer alan Ek-3’teki başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurup iki nüsha

çıktısını alır. Başvuru sahibi, çıktısı alınan nüshaları ıslak imzalı olarak firmanın resmi ikamet-

gah adresinin veya merkezinin bağlı olduğu ya da firma tarafından ihracat işleminin gerçek-

leştirileceği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla, elektronik

ortamda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde teslim eder. Nüshalarla bir-

likte başvuru sahibinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine kaydının bir örneği ile imza sirküleri

de gönderilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin süresi içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim

edilip edilmediği ve başvuruda yer alan bilgilerin eksiksiz ve hatasız şekilde doldurulup dol-

durulmadığı, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen yetkili memur ta-

rafından ikinci fıkrada belirtilen internet adresi üzerinden kontrol edilir.

Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2019 – Sayı : 30850



(4) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin, süresi içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim

edilmediğinin veya başvuruda herhangi bir hata veya eksikliğin olduğunun tespit edilmesi ha-

linde başvuru, yetkili memur tarafından gerekçesi Kayıtlı İhracatçı Sisteminin ilgili bölümünde

belirtilmek suretiyle, nüshaların teslim alındığı tarihten itibaren üç işgünü içerisinde reddedilir.

Bu durum, sistem üzerinden başvuru sahibinin ekranında red olarak görünür. Başvuru sahibinin

talebini yenilemek istemesi halinde, yetkili memurun belirttiği gerekli düzeltmeleri yapması

suretiyle başvuru yenilenebilir.

(5) Başvurunun Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce uygun bulunması halinde,

yetkili memur tarafından nüshaların teslim alındığı tarihten itibaren üç işgünü içerisinde Kayıtlı

İhracatçı Sistemi üzerinden onay verilir. Onay işleminin ardından, sistem üzerinden alınan

kayıt numarası, kayıt tarihi, kaydın geçerli olacağı tarihe ilişkin bilgiler ile yetkili memurun

imzası ve Gümrük İdaresinin mührü  başvuru formu nüshalarının 7 no’lu kutusuna tatbik edilir.

Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, kabul edilen başvuru formunun bir nüshası

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce başvurunun geçerli olduğu süre boyunca saklanır.

Başvurunun iptal edilmesi halinde ise iptal tarihinden itibaren en az üç yıl boyunca saklanır.

Başvuru formunun diğer nüshası ise başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından elden tes-

lim alınır.

(6) Yetkili memurun başvuru sürecinde yapacağı işlemler;

a) Kayıtlı İhracatçı Sisteminde başvuru sahibi tarafından girilen veriler ile Gümrük İda-

resine teslim edilen çıktılar üzerinde yer alan bilgilerin karşılaştırılmasından ve uyumlu olduk-

larının teyidinden,

b) Başvuru sahibinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı olup olmadığının ve nüs-

halarda yer alan imzasının imza sirküleriyle uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesinden,

ibarettir.

(7) Başvurunun onaylanıp başvuru sahibinin Kayıtlı İhracatçı olarak kaydolmasının ar-

dından, Gümrük İdarelerince gerek görüldüğü hallerde, başvuru sahibinin Ticaret Bakanlığının

ilgili birimleri tarafından daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi talep edilebilir.

Kayıtlı İhracatçı numarasının sistem üzerinden kontrolü

MADDE 4 – (1) Kararın 7 nci maddesi kapsamında tercihli rejimden faydalanmak is-

teyen ithalatçı, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uygulamaya ilişkin

internet adresi (https://uygulama.gtb.gov.tr/rex) üzerinden veya Avrupa Komisyonunun doğru-

lama ekranından (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en)

ihracatçının Kayıtlı İhracatçı Sistemine kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.

Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkeler

MADDE 5 – (1) Kararın 15 inci maddesi kapsamında, Kayıtlı İhracatçı Sistemine iliş-

kin şartları karşılayan ülkeler Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmektedir. Söz konusu tabloda
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yer alan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla

15/12/2014 tarihli ve  2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel-

leştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin

Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi ibrazı yerine, 501 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararının İkinci Bölümünde yer alan Genel Hükümler çerçevesinde menşe

beyanında bulunulur.

(2) Kayıtlı İhracatçı Sistemine entegrasyona yönelik Avrupa Birliği tarafından geçiş

süreci öngörülen ülkeler Ek-2’de yer alan tabloda belirtilmekte olup söz konusu ülkelerden ge-

çiş süreci tamamlananlar da bu Tebliğ eklerinde değişiklik yapılmak suretiyle ilan edilir. Geçiş

sürecindeki ülkelerde yer alan ihracatçılar tarafından, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi ibraz edilebilir

veya kayıtlı ihracatçılar tarafından menşe beyanında bulunulabilir.

(3) Kayıtlı İhracatçı Sistemine henüz dahil olmayan ülkeler Ek-3’te yer alan tabloda

belirtilmektedir. Söz konusu ülkelerde bulunan ihracatçılar tarafından ibraz edilen 2014/7064

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe

Belgesi kabul edilmeye devam edilir, ancak anılan ülkeler için menşe beyanı imkanı tanınmaz.

(4) Kayıtlı İhracatçı Sistemine dahil olan ülkeler listesinde değişiklik olması halinde,

söz konusu değişikliklere ilişkin bu Tebliğ eklerinde gerekli güncellemeler yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde bu Tebliğin yü-

rürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süre boyunca, menşe beyanı sunulabileceği gibi bu Teb-

liğin Ek-1’inde yer alan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından usulüne uygun olarak ibraz edilen

2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  Kararın Ek-4’ünde yer alan

Form A Menşe Belgeleri de sunulabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre boyunca hem menşe beyanı hem de birinci fıkrada

belirtilen Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6676 

—— • —— 

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6677 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6665 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6659 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 TAKIM BURAJ MAKİNELERİ TAMPİNG (AGREGA) ÜNİTE YEDEKLERİ 

ALIMI VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/355692 

1 – İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06330 

Gar/Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4361 0 (312) 311 53 05 

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

2 – İhale konusu malın adı ve miktarı : 5 Takım Tamping (Agrega) Ünite Yedekleri 

Alımı ve Montajı 

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

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 

Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 04/09/2019 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş 

veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6705/1-1 
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ISUZU NPR 3D ŞASİ KAMYON ÜZERİNE YATAKHANE  

KONTEYNER ÜST YAPISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3. Hava İstihkam İnşaat Tabur 

Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, kurumlarında mevcut 4 adet Isuzu NPR 3D şasi 

kamyon üzerine yatakhane konteyner üst yapısı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 27.08.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 

 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2019 / 368986 

 

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 

-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

-Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb. : TR14 0001 0000 0137 7118 7666 59 

-Ziraat Bankası Ankara K.K.K.Şubesi : TR65 0001 0013 6837 7118 7666 49 

-Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

 6746/1-1 
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FABRİKAMIZ KİREÇ OCAKLARININ TAHMİL TAHLİYE  

İŞLERİNİN YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kireç Ocaklarının 2018-2019 Kampanyası Tahmil Tahliye İşlerinin 

Yapılması.  

İhale kayıt numarası : 2019/367637 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR 

b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) elektronik posta adresi (varsa): 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaşık 240 

ton kireçtaşı ve 18 ton kok kömürünün tahmil tahliyesi. 

Söz konusu iş, her vardiyada en az 9 kişi olmak üzere 

toplam 27 kişi ile yapılacaktır. 

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 140 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) tarihi ve saati : 21/08/2019 Çarşamba günü saat 10.00 

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

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

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 21/08/2019 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6669/1-1 
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ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi ihtiyacı (± % 20 toleranslı) 350.000 Adet 

Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası mal alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/354256 
1- İdarenin 
a) adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / 

VAN 
b) telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : (± % 20 toleranslı) 350.000 Adet Astarsız Polipropilen 

Kristal Ş Şeker Ambalaj Torbası mal alımı 
b) Teslim Yeri : Erciş Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici belirtilen 

temrin programına göre ( Eylül ayı 150.000 adet Ekim 
Ayı 130.000 adet Kasım Ay 70.000 Adet) teslim 
edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 20.08.2019 Saat 14:00 
4- İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 

Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Polipropilen torbalar "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 
Yönetmeliği" (R.G. : 29.12.2011 tarih 28157 sayılı 3. mükerrer) ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile 
Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği" (Tebliğ No:2013/34) hüküm ve esaslarına 
uygun olarak üretilecektir. "Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin 
Bileşenlerinin Migrasyon Testi için Temel Kurallar Tebliği" (Tebliğ No:2005/34) ve "Türk Gıda 
Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde 
Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği" (Tebliğ No:2013/35) hükümlerine göre polipropilen 
ambalaj torbalarına ait (Referans 03.03 numaralı, katı halde kristal ya da toz şeker için Gıda 
Benzeri E ile) son 1 (bir) yıl içinde yaptırılmış "Toplam Migrasyon Testi Analiz Raporu"nu 
İdareye teslim edilecektir. İdareye bu analiz raporunu teslim etmeyen ve analiz sonucu uygun 
olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge: İşletme Kayıt Belgesi 
7-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 
sunulması gerekir. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
10- Teklifler,20/08/2019 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisi Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

13- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6598/1-1 
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TERMAL KAMERA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

50 Adet Termal Kamera Alımı İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesine Göre 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Dosya Numarası : 2019/04 

1 - Kuruluşun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

  No: 32    06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348 

  204 2626-204 2878/Fax no: +90 (312) 2128158 

c) İhale dokümanının görüleceği : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın adresAlma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış 

Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu 

oda 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı- 50 Adet 

b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ 

Ankara depolarıdır. 

c) Teslim Süresi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 13.09.2019 - 10:00 

4 - İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 

Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
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müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 

belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki (a), (b) 

maddesinde bulunan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

4.3.3. İsteklilerce teklif edilen termal kameranın, NFPA 1801 “Standard on Thermal 

Imagers For The Fire Service” standardına uygun olduğunu gösterir akreditasyona sahip, 

uluslararası bağımsız gözetim, denetim ve belgelendirme kuruluşlarından alınacak uygunluk 

belgesi. 

4.3.4. Teknik Doküman: 

4.3.4.1. Teklif edilen termal kameraya ait teknik özellik ve kriterlerin belirtildiği teknik 

şartnamenin ilgili maddeleriyle ilgili teknik dokümanlar ve detaylı teknik bilgiler ile ayrıca istekli 

tarafından gerekli görülen ilave bilgiler verilecektir. 

4.3.5. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar 

4.3.5.1. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3.5.2.Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, 

cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır. 
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4.3.5.3. Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde katalog, broşür, vb. 

dokümanlarla desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte 

sunulan katalog, broşür, vb. dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek 

suretiyle verilecektir. 

4.3.5.4. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 

verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 

cevaplandırılacaktır. 

4.3.5.5. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 

şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği 

cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı 

yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak fiyatlandıracaktır. (Verilen fiyat DAT teslim fiyatı 

olacaktır.) Kuruluş malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek 

malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı 

tutar.) 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak İtfaiye Ekipmanları ve/veya Kamera Sistemleri kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 200,-TL(İkiyüzTürkLirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 6731/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2019/362936 

1 - İşin Adı: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü’ ne ait 380 kV Ana Güç 

trafosunun bu teknik şartnamede belirtilen maddeler çerçevesinde, Yüklenici firmanın tamir 

fabrikasında detaylı ekspertizin ve bakım işlemlerinin yapılması; hazırlanacak ekspertiz raporuna 

istinaden, Teçhizatın gerekli tamir işlemlerinin yapılıp, Teçhizatın fabrika Kabul testlerinin 

başarıyla tamamlanmasına müteakip, teknik şartnamede belirtilen teslim koşulları doğrultusunda 

İdare’ye teslim edilmesi işidir. 

2 - İhale Türü - Usulü: Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 

3 - İdarenin: 

a) Adresi: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Sakarı Karacaören Mah. PK:56 

26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası: 2225228184-2225228186 

c) Elektronik Posta Adresi: gokcekayahes@euas.gov.tr 

d) İhale dokümanın görülebileceği ve satın alınabileceği yer: EÜAS Gökçekaya HES 

İşletme Müdürlüğü Sakarı Karacaören Mah. PK: 56    26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı satın alması zorunludur. 

İhaleye teklif verecek olanların doküman satış bedellerini, EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme 

Müdürlüğü veznesine veya T.C. ZİRAAT BANKASI ALPU ŞUBESİ IBAN: TR95 0001 0009 

5237 7120 4354 24 no.lu ya da VAKIFBANK ESKİŞEHİR ŞUBESİ IBAN NO: TR27 0001 5001 

5800 7287 1541 38 no.lu hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

e) Doküman Satış Bedeli:118 TL (KDV dâhil) 

f) İhalenin yapılacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Sakarı Karacaören Mah. PK: 56   26851 Alpu/ESKİŞEHİR 

g) İhale tarihi ve saati: 19/08/2019 Saat: 14:00 

h) Tekliflerin sunulacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat 

Servisi Alpu/ESKİŞEHİR 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

ı) İhale konusu işin yapılacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Sakarı 

Karacaören Mah. PK: 56   26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen standart formlar 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

- En az 25 MVA Güç Trafosu İmalatı Yapmış Olmak. 

- En az 25 MVA Güç Trafosunun Detaylı Tamir ve Bakım İşlerini Yapmış Olmak 

İstekli trafo tamir-bakım veya üretim fabrikasının kapasite bilgilerini içeren dosyasını 

teklifi ile birlikte sunacaktır. 

5 - Bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükümlerine istinaden 

Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erzincan Demirciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Erzincan Demirciler Küçük Sanayi Sitesine ait 24 işyeri 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Atatürk Mah. Nerim Tonbul Cad. No: 6 ERZİNCAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ERZİNCAN 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 9.380.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 281.400 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 22/08/2019 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
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bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Erzincan Demirciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Atatürk Mah. Nerim 

Tonbul Cad. No: 6 ERZİNCAN adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
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TİCARET FONKSİYONLU “BİNA” İNŞAATI YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA VE 

İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 

Meclisinin 27.05.2019 tarih ve 184/170 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre, mevcut imar planı doğrultusunda 

“ticaret” fonksiyonunda kullanılmak üzere 30 (Otuz) yıl süreli Bina inşaatı yapım karşılığı kira ve 

işletme ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : Kocaeli 

İLÇESİ : Gebze 

MAHALLE : Hacı Halil 

CADDDE : Adliye ve Hükümet 

PAFTA : G22B24B1B 

ADA : 177 

PARSEL : 2 

YÜZÖLÇÜMÜ : 313,00 m² 

CİNSİ : Avlulu Kargir Apartman 

VAKFI : Vakıflar Genel Müdürlüğü 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ : Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 27.05.2019 tarih ve 

184/170 sayılı Meclis Kararında belirtilen şartlar 

çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle imar planı 

doğrultusunda ticaret fonksiyonlu “Bina” inşaatı Yapım 

Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi. 

ASGARİ İSTENİLEN  

KİRA BEDELLER : a) İlk 2 yılın aylık kirasının 6.000,00 TL (Altıbin 

TürkLirası) 

  b) 3.yılın aylık kirasının 20.000,00-TL (Yirmibin 

TürkLirası) olması, 

  c) 4. yıldan, sözleşme süresinin sonuna kadar (30. yılın 

sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira 

bedeline yıllık TÜFE oranında kira artışı eklenerek, 

bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 2.950.995,00-TL 

(İkimilyondokuzyüzellibindokuzyüzdoksanbeşTürk lirası) 

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi 

boyunca ödenecek kira bedeli (Vakıflar Meclisi Kararında 

belirlenen inşaat süresince ödenecek toplam asgari kira 

bedelini ifade eder) toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 88.529,85-TL 

(SeksensekizbinbeşyüzyirmidokuzTürklirasıseksenbeş 

kuruş) (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 19/08/2019 - 11:00 

I-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde:2’de belirtilen 

şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (30. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde 

hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi 

durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık 

dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, “ticaret” fonksiyonlu “bina” yapılmak üzere 

İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur. 
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II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi     

No: 10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -

1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:00-17:00 

saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İstanbul adresinde 

bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosunda 

görebileceklerdir. 

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale 

standart formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf 

içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde açıkça 

belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan İhale Kalem 

Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale 

şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait 

bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? 

adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale 

şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.) 

Ek-8 örneğine göre hazırlanan teklif mektubunu ihtiva eden kapatılmış ve imzalanmış iç 

zarf ile, 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %30'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) 
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h) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya ihale konusu benzer işlere ait resmi kurumlardan alınmış iş bitirme/iş denetleme 

belgesi yada yapı kullanma izin belgesi veya iş bitirme tutanağı ve eki inşaat ruhsatı belgesi, 

h.1. İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde belirtilen 

şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici 

Taahhütnamesi (Ek:5). 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri 

ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat 

Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye 

verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X- Bu işe ait ilan bedeli sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize 

yatırılacaktır. 

XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TEL : 0216 695 21 00 - (7244-7234)  

İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 

FAKS : 0216 695 21 30 

MAİL : istanbul2@vgm.gov.tr. 

İLAN OLUNUR. 6560/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden: 

 
 6763/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

“Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesi yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi 

ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu İşi”nde; Bursa Çevreyolu Batı Kavşağı-(Balıkesir-Edremit) 

Ayrım Kesimi dahilinde Bursa Çevreyolu Batı Kavşağı ile Balıkesir Kuzey Kavşağı 

(Km:104+535-201+380) arası, (Balıkesir-Edremit) Ayrım-İzmir Kesimi dahilinde Balıkesir Batı 

Kavşağı ile Akhisar Kavşağı (Km:232+000:İ-315+114) arası kesimlerinin 6001 Sayılı Karayolları 

Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

1 - Otoyolun bu kesimleri 04.08.2019 tarih ve saat: 23:59'da trafiğe açılacaktır. 

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azamı hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat) 

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir. 

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli 

Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7 - “Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesi yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez 

Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu İşi”nde; Bursa Çevreyolu Batı Kavşağı-(Balıkesir-

Edremit) Ayrım Kesimi dahilinde Bursa Çevreyolu Batı Kavşağı ile Balıkesir Kuzey Kavşağı 

(Km:104+535-201+380) arası, (Balıkesir-Edremit) Ayrım-İzmir Kesimi dahilinde Balıkesir Batı 

Kavşağı ile Akhisar Kavşağı (Km:232+000:İ-315+114) arası kesimlerinin yapımı, bakımı ve 

işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülecektir. 

8 - 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

maddesi gereğince ilan olunur. 6735/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 6775/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 6776/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 6777/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 6778/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 

 6779/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 

 6780/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 

 6781/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Erzincan 443 Yol Bakım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 

engelli için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak 

hususlar 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura 

çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web 

sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 

27.08.2019 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. 

Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır. 

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura 

çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular 

internet sitemizde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır 

Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter 

huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır. 

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması 

durumunda, sözlü sınava katılacaklar 03.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. 

Sözlü sınavı 06.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA 

adresinde yapılacaktır. 

Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

sonucunda işe başlatılacaktır 

Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

İstenilen Belgeler 

1- Demiryolu Hattı Bakım ve Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak 

engelli işçide, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım onarım 

işlerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı aranmaktadır. 

Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış 

oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler arasında 

ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca, SGK hizmet dökümünü istenecektir. 

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri 

takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna 

gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir. 

2- Öğrenim belgesi, 

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya 

e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil 

kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

6- Engelli raporu, (engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.) 

 6767/1/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Erzincan 444 Yol Bakım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 

engelli için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak 

hususlar 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura 

çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web 

sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 

27.08.2019 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. 

Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır. 

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura 

çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular 

internet sitemizde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır 

Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter 

huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır. 

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması 

durumunda, sözlü sınava katılacaklar 03.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ 

ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. 

Sözlü sınavı 06.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA 

adresinde yapılacaktır. 

Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

sonucunda işe başlatılacaktır 

Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

İstenilen Belgeler 

1- Demiryolu Hattı Bakım ve Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak 

engelli işçide, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım onarım 

işlerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı aranmaktadır. 

Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış 

oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler arasında 

ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca, SGK hizmet dökümünü istenecektir. 

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri 

takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna 

gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir. 

2- Öğrenim belgesi, 

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya 

e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil 

kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

6- Engelli raporu, (engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.) 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İzmit 114 Yol Bakım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 

engelli için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak 

hususlar 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura 

çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web 

sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 

27.08.2019 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. 

Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır. 

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura 

çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular 

internet sitemizde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır 

Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter 

huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır. 

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması 

durumunda, sözlü sınava katılacaklar 03.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ 

ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. 

Sözlü sınavı 06.09.2019 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA 

adresinde yapılacaktır. 

Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

sonucunda işe başlatılacaktır 

Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

İstenilen Belgeler 

1- Demiryolu Hattı Bakım ve Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak 

engelli işçide, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım onarım 

işlerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı aranmaktadır. 

Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış 

oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler arasında 

ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca, SGK hizmet dökümünü istenecektir. 

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri 

takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna 

gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir. 

2- Öğrenim belgesi, 

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya 

e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil 

kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

6- Engelli raporu, (engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.) 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  

04/07/2019, 11/07/2019, 18/07/2019 ve 25/07/2019 tarihli Kararlarıyla 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve 

lisansı sona erdirilen/iptal edilen tüzel kişiler 

 

1 

04/07/2019 tarihli ve 8691-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

Tunaş Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “HAN Elektrik Üretim 

Santrali” projesi için verilmiş olan 29/05/2015 tarihli ve EÜ/5610-5/03280 numaralı 

üretim lisansı 04/07/2019 tarih itibariyle sona erdirilmiştir. 

2 

04/07/2019 tarihli ve 8691-9 sayılı Kurul Kararı ile; 

Özgüçlü Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Özgüçlü GES” projesi için, 49 

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

3 

11/07/2019 tarihli ve 8703-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

Uğur Demir Halı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verilen 17/04/2014 tarihli ve 

EÜ/4969-135/02835 numaralı üretim lisansı iptal edilmiştir. 

4 

11/07/2019 tarihli ve 8703-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Kızılev Aydındere Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Kızılev Reg. ve HES” 

projesi için 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 

11/07/2019 tarihli ve 8707-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Kınık 

TES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

6 

18/07/2019 tarihli ve 8724-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Akme Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’ye “Geçitli Reg. ve HES” projesi için verilen 

20/10/2011 tarihli ve EÜ/3465-7/2099 numaralı üretim lisansı 18/07/2019 tarih itibariyle 

sona erdirilmiştir. 

7 

25/07/2019 tarihli ve 8741-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş.’ye “Bolu Güç Birliği Biyokütle Enerji Üretim 

Tesisi” projesi için, 25/07/2068 tarihine kadar geçerli olacak, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 

üretim lisansı verilmiştir. 

8 

25/07/2019 tarihli ve 8759-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Sis Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Özmen-3 JES” projesi için, 23 (yirmiüç) yıl 5 

(beş) ay, 28 (yirmisekiz) gün süreli ve 22/01/2043 tarihine kadar geçerli olacak, üretim 

lisansı verilmiştir. 

9 

25/07/2019 tarihli ve 8759-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

Hidro Lider Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Kızılcık Regülatörü ve 

HES” projesi için verilen 20/06/2019 tarihli ve EÜ/8672/04265 numaralı üretim lisansı ile 

“Çayırözü Regülatörü ve HES” projesi için verilen 12/04/2012 tarihli ve EÜ/3769-1/2311 

numaralı üretim lisanslarının sona erdirilerek, “Kızılcık Reg. ve Çayırözü HES” projesi 

için “Çayırözü Regülatörü ve HES” projesi için verilen 12/04/2012 tarihli ve EÜ/3769-

1/2311 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

04/07/2019, 11/07/2019 ve 25/07/2019 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler 

 

1 

04/07/2019 tarihli ve 8696-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Marla Marqa Yağ Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne 04/07/2019 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı 

verilmiştir. 

2 

04/07/2019 tarihli ve 8696-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Temar Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 04/07/2019 tarihinden itibaren 15 (on 

beş) yıl süreyle İhrakiye Teslimi Lisansı verilmiştir. 

3 

11/07/2019 tarihli ve 8709-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Alkim Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 11/07/2019 tarihinden itibaren 15 (on beş) 

yıl süreli İhrakiye Teslimi Lisansı verilmiştir. 

4 

25/07/2019 tarihli ve 8743-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Aslanlı Tarım Ürünleri İnşaat Petrol Gıda Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi’ne 25/07/2019 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı 

verilmiştir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış  

Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde  

lisansı sona erdirilen/iptal edilen tüzel kişiler 

 

1 

04/07/2019 tarihli ve 8697-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’nin 22.04.2014 tarihli ve LPG-DPO/4983-

1/14990 numaralı LPG depolama lisansı 04/07/2019 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

2 

11/07/2019 tarihli ve 8710 sayılı Kurul Kararı ile; 

Yıldırım Petrol Ticaret ve Nakliyat Anonim Şirketi’nin 30.09.2010 tarihli ve LPG-

DPO/2793-1/10757 numaralı LPG depolama lisansı 11/07/2019 tarihi itibariyle sona 

erdirilmiştir. 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

BİLECİK- BOZÜYÜK İLÇESİ KARASU KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI 

1. Bilecik İli başta olmak üzere, Bilecik İli ve Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Bozüyük, Çaltı, 

Bayırköy ilçeleri için Karasu Kaynağı'ndan İçme Kullanma ve Endüstri suyu temin edilmektedir. 

2. Karasu Kaynağının, Bilecik İli ve İlçeleri İçme Kullanma ve Endüstri suyu temini 

projesine katkısı yaklaşık 1 m3/sn kadardır. 

3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Bilecik-Bozüyük-Karasu Kaynağının bulunduğu alan; 

6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı 

"Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 

2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının 

Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda Bilecik İli başta olmak üzere Osmaneli-

Pazaryeri-Söğüt-Bozüyük ilçeleri ve başka yerleşim birimleri için içme suyu kaynağı olarak 

koruma altına alınmıştır. 

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma Alanı","Birinci Derece Koruma 

Alanı" ve "İkinci Derece Koruma Alanı" 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 

Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 

Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve 

Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre 

oluşturulmuştur. 

5. Bilecik İli Bozüyük İlçesi Karasu Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

 

ADI NO AÇIKLAMA 

M
U
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L
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U
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N

I 

1 

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 100 m olarak belirtilen ve tam ortasında Bilecik- 

Bozüyük- Karasu Kaynağının bulunduğu bölge "Mutlak Koruma Alanı" olarak tespit 

edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve kaynak merkez olmak 

üzere çevresi uyarı levhaları ile çevrilecektir. 

2 

Bilecik İli içme suyu kaynağı olarak belirlenen Karasu Kaynağı "Mutlak Koruma Alanı" 

içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası 

yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her 

türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilir. 

3 
Mutlak Koruma Alanı'nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve 

çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz. 

4 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma 

Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai 

ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır. 

6 
İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen şartlı 

sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir. 

7 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin 

verilmez. Mevcut yapıların altyapı ve kanalizasyon işleri yapılarak yeraltı suyuna 

herhangi bir sızma olmadan koruma alanları dışına kadar çıkarılacaktır. 
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1 

Birinci Derece Koruma Alanı, Karasu Kaynağı'ndan itibaren beslenme bölgesine 

doğru, batı-kuzey ve güney 1,6 km’lik kısmı kapsar. Birinci Derece Koruma Alanı 

sınırları ekli haritada gösterilmiştir. 

2 

Birinci Derece Koruma Alanı'nda kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak 

pisti ve yollar, demiryolları, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) 

depolanması, üretimi ve yok edilmesi, mezarlık alanları, madencilik (işletme, 

zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından 

malzeme alınması), endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri, nükleer 

aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG 

istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli 

depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. 

3 

Bilecik İli ve diğer bazı yerleşim birimleri içme suyu kaynağı olarak belirlenen 

Karasu Kaynağı "Birinci Derece Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her 

türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından 

kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu 

açabilir. 

4 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu 

kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. Bu saha dağlık ve dik bir topoğrafyaya 

sahip olup, bu sahada halen herhangi bir yerleşim birimi mevcut değildir.  

5 

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskan, 

konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin 

verilemez. 

6 
Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin 

verilemez. 

7 
Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan 

tarihinden önce yapılan şartlı sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir. 

8 
Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal 

madde vb. kullanımı yasaktır. 

9 

Karasu Kaynağı başta Bilecik Kenti olmak üzere birçok yerleşim biriminin içme-

kullanma suyu ihtiyacını karşıladığından, Karasu Kaynağı ve civarının jeolojik ve 

hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek, Bilecik-Bozüyük-Karasu Kaynağının 840 m 

olan çıkış kotundan itibaren Birinci Derece Koruma alanında 1000 m topoğrafik kotu 

koruma ilan tarihinden önce, işletme ruhsatına sahip maden, taşocağı ve mermer 

ocakları için "Emniyetli İşletme Taban Kotu" olarak belirlenmiştir. 

10 

Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde koruma ilan tarihinden önce İlgili 

kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, 

ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar faaliyetlerine devam 

edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir. 

11 

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan 

veya yapacak olan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve diğer sanayi 

tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi 

için her türlü önlemleri almaları zaruridir. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi 

zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel 

yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir. 
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1 
Ekteki haritada sınırları belirlenen İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde; suların 

kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre vb. kullanımı yasaktır. 

2 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu 

kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. 

3 
İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde doğal (tabii) gübrelerin açıkta 

toplanmasına/depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama tesislerine izin verilemez. 

4 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma 

Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 

İkinci Derece Koruma Alanındaki taş ve mermer ocağı işletmeciliği en fazla 

"Emniyetli İşletme Taban Kotu" olarak kabul edilen 1000 m topoğrafik kota kadar 

yapılabilir. Emniyetli işletme taban kotundan daha aşağı kotlarda işletmecilik 

yapılmasına izin verilmez. 

6 

Emniyetli İşletme Taban Kotu'nun (1000 m) üzerinde (Birinci Derece Koruma alanı 

dışında) İkinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde faaliyette bulunacak 

kuruluşlar ile işletme hakkına sahip kuruluşlar, kapasite geliştirme, ek saha açma vs 

gibi gerekçeler nedeniyle başta DSİ Genel/Bölge Müdürlüğü olmak üzere, diğer 

kurumlardan da izin alacaktır. 

7 

İkinci Derece Koruma Alanında mevcut veya işletilmesi muhtemel taş ocağı, 

mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden 

olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almaları zaruridir. 

Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı 

sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj 

etmeleri gerekmektedir. 

8 

İkinci Derece Koruma Alanı'nda; yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan 

maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, 

metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri 

(atık barajları) yapılması yasaktır. 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 

kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama 

Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre 

ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan 

doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına 

katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, 

üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya 

USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve 

yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, 

araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari 

görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın 

yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş 

oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet 

CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına 

başvurmaları duyurulur. 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Aranan 

Nitelikler 

Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi 
İngiliz Dili Eğitimi 

1 - - (a), (b) 

1 - - (a), (c) 

Eğitim Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

- 1 - (a), (d) 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili  

ve Edebiyatı 
Eski Türk Dili 1 - - (a), (e) 

Sosyoloji 
Toplumsal Yapı  

ve Değişme 
- 1 - (a), (f) 

Kimya Anorganik Kimya - 1 - (a), (g) 

Psikoloji Klinik Psikoloji - - 1 (a), (h) 

Dilbilim Dil Bilimi - - 1 (a), (i) 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Hidrolik 1 - - (a), (j) 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri - - 1 (a), (k) 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi  

ve Uluslararası 

İlişkiler 

Yönetim Bilimleri - - 1 (a), (l) 

İşletme Sayısal Yöntemler - 1 - (a), (m) 
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Aranan Nitelikler:  

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede 

İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 

(b) Adayların hizmet öncesi / hizmet içi yabancı dil öğretmen eğitimi, öğretmen 

eğitiminde ortak dil olarak İngilizce’nin yeri ve erken yaşta ikidilli eğitim programları alanlarında 

bilimsel çalışmaları ve uluslararası yayınları bulunması gerekmektedir. 

(c) Adayların yabancı dil eğitiminde toplumdilbilim ve edimbilim alanlarında sınıf içi 

etkileşim, kültürlerarası karşılaştırma ve derlem çalışmaları yapmış olması ile uluslararası 

yayınlarının bulunması gerekmektedir. 

(d) Adayların nicel araştırma, ölçme ve değerlendirme alanlarında uzmanlığa ve yayınlara 

sahip olması gerekmektedir. 

 (e) Adayların Türk dili alanının yanı sıra yazma bilim ve kataloglama alanında 

yayınlarının olması gerekmektedir. 

(f) Adayların kent sosyolojisi, ekonomik sosyoloji, yerel yönetimler ve toplumsal değişim 

konularında uzmanlaşmış olması ve bu alanlarda yayın yapmış olması gerekmektedir. 

(g) Adayların anorganik kimya alanında enerji konusunda araştırma ve yayın yapmış 

olması gerekmektedir. 

(h) Adayların psikolojik kriz ve travmalarda acil müdahale ve nöropsikolojik ölçme ve 

değerlendirme konusunda uzmanlığı olması, bu konularda araştırma ve yayın yapmış olması 

gerekmektedir. 

(i) Adayların dil etkileşimi, sözdizim ve biçimbilim alanlarında uzman olması ve 

Türkiye’de konuşulan Balkan dilleri konusunda araştırma yapmış olması gerekmektedir. 

(j) Adayların kıyı mühendisliği kapsamında deniz kaza ve kirlilik risklerinin stokastik 

yöntemlerle incelenmesi konularında uzmanlıklarının olması ve bu konularda yayınlarının 

bulunması gerekmektedir. 

(k) Adayların makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile çok-değişkenli zaman dizisinin 

sağlık alanlarındaki uygulamaları, çizge konvolüsyon sinir ağları ve öznitelik öğrenmesi 

konularında uzmanlığının olması gerekmektedir. 

(l) Adayların karşılaştırmalı siyaset, siyasi rejimler ve yönetim, anlaşmazlıkların yönetimi 

ve bilişimsel sosyal bilimler metodolojisi alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası 

hakemli dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir. 

(m) Adayların yönetim bilişim sistemleri alanında araştırmalar yapmış olması, bilgi 

sistemleri ekonomisi ve bilgi sistemleri verimliliği konularında uzmanlaşmış olması ve 

uluslararası hakemli dergilerde bu konularda yayınlar yapmış olması gerekmektedir. 

 6727/1-1 
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki 

üniversite adresine şahsen yapılacaktır. 

İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası 

www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim/Bilim 

Dalı/Program Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Rektörlük 

Hazırlık ve 

Zorunlu Dersler 

Koordinatörlüğü 

İngilizce Dil 

Eğitimi 

Programı 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim Tercümanlık veya İngiliz 

Dili Eğitimi bölümlerinden birinden 

lisans mezunu, Eğitim Yönetimi 

alanında doktora yapmış ve en az 10 

yıl yükseköğrenim kademesinde 

İngilizce ders vermiş olmak.. 

1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

İktisadi İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 

Psikoloji 

Programı 

Psikoloji Bölümü lisanslı, Sosyal 

Psikoloji alanında Yükseklisans ve 

Doktora yapmış, YÖK tarafından 

geçerli kabul edilen sınavlardan en 

az 80 Dil puanına sahip olmak 

1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Meslek 

Yüksek 

Okulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Programı 

Kimya Bölümü Lisanslı ve Polimer 

Kimyası Alanında Doktora Yapmış 

Olmak 

1 Doçent 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Odyoloji 

Programı 
KBB Uzmanı olmak 1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Anestezi 

Programı 

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 

olmak 
1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Programı 

Anestezi ve Reanimasyon, Genel 

Cerrahi Uzmanı olmak 
1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Radyoterapi 

Programı 

Radyoloji, Nükleer Tıp Uzmanı 

olmak 
1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 
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NOT: 

• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 

• Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği 

Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Diploma (Lisans 

Noter onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 

edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan 

şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini 

kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) takım dosya halinde veya 4 (dört) adet CD 

veya flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. 

• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını 

belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek 

Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı 

dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına 

ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan 

belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) takım dosya halinde veya 4 (dört) adet CD veya flaş 

bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları 

gerekmektedir. 

• Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması 

• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde 

üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir. 

• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 

Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve 

Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

 

İrtibat-Başvuru Adresi: 

Ankara Medipol Üniversitesi, Anafartalar Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. 06050 Altındağ-

ANKARA 

Tel: 0312-324 2411 6696/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6641/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6640/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 6766/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında

Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1384)
— Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Yüksekokul, Fakülte ve Enstitü Kurulması ve

Kapatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1385)
— N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır İlinde Sahip Bulunduğu ARİ/NTP/1050 Hak Sıra

Numaralı Petrol İşletme Ruhsat Sahasında Yapılması Planlanan Şahaban 2 ve 3 Lokasyonları ile
Lokasyon Yolları, Şahaban 11 Lokasyonu, Lokasyon Yolu ve Boru Hattı, Şahaban 14 Lokasyonu ve
Petrol Toplama Merkezi, Şahaban Petrol Kapanı ve Yolu, Güney Kurkan 5 ve 8 Lokasyon Yolu ve
Boru Hattı ile Şahaban-Kayaköy Sahaları Arası Ulaşım Yolu, Boru Hattı ve Enerji Nakil Hattının
İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1386)

— Çanakkale İlinde Tesis Edilecek Gelibolu Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 1387)

— Samsun İli, Bafra İlçesi, Aktekke Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 1388)

— Malatya İli, Darende İlçesinde Bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal
Akvaryum (Balıklı Göl) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi
Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 1389)

— Malatya İli, Yazıhan, Akçadağ ve Darende İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Ozan Kanyonu Doğal
Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1390)

ATAMA KARARLARI
— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/249, 250, 251, 252,

253, 254, 255, 256, 257, 258, 259)

YÖNETMELİKLER
— Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
— Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 390)
— Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
— Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ (No: 2019/30)
— Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)
— Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2017/34154 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2018/6812 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2018/9074 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




