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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

GENEL HAVACILIK HAVA TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN GÜVENLİK

TEDBİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel havacılık ve hava taksi kapsamında

yürütülen taşımacılık faaliyetlerinin, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ilkesi çerçeve-

sinde yürütülmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, genel havacılık ve hava taksi kapsamında yürütülen

taşımacılık faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslar ile bu alanda sorumlu kurumlar, işletmeler,

kişiler ve havalimanı mülki idare amirlerinin genel güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumlu-

luklarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 7/1/2020 tarihli ve 31001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dev-

let Hava Araçları Hakkında Yönetmelik (SHY-DEVLET) kapsamındaki devlet hava araçları

ile gerçekleştirilen uçuş faaliyetleri ve genel havacılık taşımacılık faaliyetleri ile hava taksi

faaliyetlerinin iniş ve kalkış açısından güvenlik tahditli alanlar dışında yapılması durumunu

kapsamaz.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanununun 40 ıncı maddesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 10/6/1949 ta-

rihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu,

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 98 inci maddesi,

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü, 257 nci, 441 inci, 447 nci ve 451 inci

maddeleri ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakan-

lıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci ve 441 inci maddelerine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) API: Yolcu ve mürettebat hakkında, hava yolu taşıyıcısı tarafından toplanan temel

biyografik bilgileri,

b) Apron: Bir kara havalimanında hava araçlarının yolcu, posta ve kargo indirme-bin-

dirme, yakıt ikmali, bakım ve park etme amaçlarına yönelik tanımlanmış alanı,

c) Genel havacılık: İstihdam edilen profesyonel bir pilot tarafından uçurulan hava ara-

cının, şirket işlerinin yürütülmesine destek amaçlı olarak yolcu taşımasında veya mal taşınma-

sında, ticari olmayan bir şekilde işletilmesi ve kullanımını,

ç) Genel havacılık faaliyetleri: Ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve

yük taşımacılığı ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın yapılacak hava işi ve eğitim

faaliyetlerini,

d) Genel havacılık hava taşımacılığı: Genel havacılık kapsamında yapılan yolcu ve yük

taşımacılığına yönelik faaliyetleri,

e) Güvenlik tahditli alan: Havacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü, geçerli bir giriş belgesi

ve güvenlik kontrolü yapılarak giriş sağlanan son güvenlik kontrol noktası ile hava aracı ara-

sındaki tüm giden yolcu alanları, ramp, bagaj ayırma alanları, kargo depoları, posta merkezleri,

hava tarafında bulunan ikram ve uçak temizlik tesislerini kapsayan alanı,

f) Güvenlik tahditli olmayan alanlar: Güvenlik tahditli alanlar dışında kalan, hava araç-

larının iniş ve kalkış yaptığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış

heliport ve iniş şeritleri ile bunların dışında kalan kontrolsüz alanlar ile pilot sorumluluğunda

iniş ve/veya kalkış yapılan hava parkı niteliğindeki ve benzeri alanları,

g) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

ğ) Hava taksi işletmesi: En fazla on dokuz koltuk kapasitesine sahip hava araçları ile

ticari hava taşımacılığı yapan işletmeleri,

h) Havalimanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
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ı) Havayolu beyan formu: Gümrük idarelerine verilen ve ekinde yolcu listesi, mürettebat

listesi, kargo manifestosu, yakıt irsaliyesi, ikram ve duty-free irsaliyesi bulunan formu,

i) Taşıyıcı: Yolcu ve kargo taşıyan hava taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiple-

rini veya ticari hava yolu işletmecilerini,

j) Terminal işletmecisi: Genel havacılık terminalleri işletiminden sorumlu gerçek veya

tüzel kişiyi,

k) Transfer uçuşu: Yolcuların geldiği hava aracı dışında başka bir hava aracı ile devam

ettiği uçuşu,

l) Transit uçuşu: Yolcuların geldiği hava aracı ile havalimanında bir müddet bekledikten

sonra aynı hava aracı ile devam ettiği uçuşu,

m) Yer hizmetleri kuruluşu: Havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma

ruhsatı alan veya yetkilendirilen tüzel kişilik statüsündeki kuruluşları,

n) Yolcu listesi: Havacılıkta check-in işlemleri sonunda ortaya çıkan yolcuların ve mü-

rettebatın kayıtlı olduğu listeyi,

ifade eder.

Genel havacılık faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin temel hükümler

MADDE 5 – (1) Genel havacılık hava araçlarının yolcu ve kargo indirme ve bindirme

yapacağı apron alanlarında havalimanı güvenlik komisyonu görüşü ve havalimanı mülki idare

amirinin talimatları doğrultusunda sorumlu kurum/kuruluşlarca gerekli ilave tedbirler alınır.

(2) Havalimanlarında genel havacılık faaliyetlerine yönelik kullanılan terminallerin iç

ve dış hat olarak ayrılması esastır. Fiziki yetersizlikler nedeniyle iç ve dış hat ayrımı sağlana-

mayan genel havacılık terminallerinde havalimanı güvenlik komisyonu kararıyla gerekli ön-

lemler alınmak suretiyle hizmet yerine getirilir.

(3) Genel havacılık faaliyetlerinde kullanılan dış hat terminallerinde fiziki imkânlar el-

verdiği ölçüde giden ve gelen yolcuların temasını engelleyen nitelikte tedbirler alınır.

(4) Yeni inşa edilecek havalimanlarında geleceğe yönelik yapılacak master planlar dik-

kate alınarak genel havacılık terminali oluşturulması esastır. Genel havacılık terminallerinin

inşa edilmesi durumunda genel havacılık terminali olarak kullanılacak mekânlar iç hat ve dış

hat olarak ayrılır ve giden ve gelen yolcuların temasını engelleyecek şekilde düzenlenir. Ayrılan

bölümlerde genel havacılığa münhasır güvenlik önlemleri alınır ve transit/transfer yolcu sa-

lonları oluşturulur.

(5) Genel havacılık terminali olan havalimanlarında genel havacılık uçuşlarında görevli

personel ile yolcuların genel havacılık terminali güvenlik kontrol noktasından geçerek aprona

alınmaları zorunludur.

(6) Genel havacılık hava araçları için belirlenen yolcu ve kargo indirme ve bindirme

apron alanları dışında indirme ve bindirme yapılamaz.
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(7) Genel havacılık hava araçlarının yolcu ve kargo indirme ve bindirme yapacağı alan-

ların belirlenmesinde terminal binasına yakınlık, yeterli aydınlatma ve güvenlik kamera sistemi

kapsama alanı içerisinde olma esas alınır.

(8) Güvenlik tahditli olmayan alanlardan kalkarak bir havalimanının güvenlik tahditli

alanına inen hava araçları, gerekli denetimlerin yapılması ve güvenlik prosedürlerinin uygu-

lanması için diğer hava araçlarından ayrıştırılmış veya belirlenmiş bir alana park ettirilir. Mevcut

güvenlik standartlarının korunmasını sağlamak ve güvenlik açığının önlenmesi amacıyla ha-

valimanı mülki idare amirliği tarafından hava aracı, yolcular, mürettebat ve yüklerinin güvenlik

kontrolüne tabi tutulması sağlanır.

(9) Uçuş planı olmadan havalimanlarına inen hava araçları, ilgili hava seyrüsefer birimi

ve havalimanı işletmecisinin ilgili birimlerince tespit edilerek Sivil Havacılık Genel Müdürlü-

ğüne bildirilir. Bu araçlar hakkında havacılık güvenliği yönünden Sivil Havacılık Genel Mü-

dürlüğü, genel güvenlik yönünden ise havalimanı emniyet şube müdürlüğü tarafından gerekli

tahkikat yapılarak sonucundan havalimanı mülki idare amirliğine bilgi verilir.

(10) Genel havacılık faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesi için havalimanı emniyet

şube müdürlüğü, gümrük idaresi, havalimanı işletmecisi, terminal işletmecisi ve ilgili diğer

kurumlar tarafından havalimanı mülki idare amirinin talebi ve yapılan görev tanımlamaları

doğrultusunda yeterli sayıda personel kurumlarınca görevlendirilir.

(11) Risk ve güvenlik öncelikleri dikkate alınarak havalimanı mülki idare amirlerince

bu tedbirlere ilave olarak genel havacılık faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan diğer tedbirler

alınır.

Yolcu listesi ve havayolu beyan formlarının bildirilmesi

MADDE 6 – (1) Genel havacılık faaliyetlerinde giden uçuşlarda; dış hat uçuşlarında

yolcu listesinin havalimanı emniyet şube müdürlüğü ile il göç idaresi havalimanı birimine, ha-

vayolu beyan formu ve eklerinin gümrük idaresine kalkıştan en geç iki saat önce; iç hat uçuş-

larında ise yolcu listesinin havalimanı emniyet şube müdürlüğüne kalkıştan en geç bir saat

önce taşıyıcı veya yer hizmetleri kuruluşu tarafından iletilmesi zorunludur. Ancak bu süre gi-

dilecek yer, yolcuların uyruğu, önceki uçuşlarda belirlenen kurallara uyulmaması gibi risk hu-

susları göz önünde bulundurularak havalimanı mülki idare amirince değiştirilebilir. Yolcu listesi

ve havayolu beyan formlarının süresi içerisinde iletilmemesi durumunda hava araçlarının kal-

kışına müsaade edilmez.

(2) Yolcu listesinde bilgileri bulunanların kimlik eşleştirmesi, genel havacılık terminali

binasından hava aracına geçmek üzere aprona açılan kapıda görevli havalimanı emniyet şube

müdürlüğü personeli veya yer hizmetleri kuruluşu personeli tarafından yapılır. Yolcu listesin-

deki bilgiler ile kimlik bilgilerinin eşleşmemesi durumunda kişilerin hava aracına geçişine mü-

saade edilmez.
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(3) Genel havacılık faaliyetlerinde gelen uçuşlarda, taşıyıcı veya yer hizmetleri kuruluşu

tarafından hava aracı kalkış yapmadan en geç 30 dakika önce dış hat uçuşlarında yolcu listesinin

havalimanı emniyet şube müdürlüğü ve il göç idaresi havalimanı birimi ile havayolu beyan

formu ile eklerinin gümrük idaresi ile; iç hat uçuşlarında ise havalimanı emniyet şube müdür-

lüğü ile paylaşılması zorunludur. Yolcu listesi ile havayolu beyan formu ibraz edilmemesi du-

rumunda hava aracının kapılarının açılmasına müsaade edilmez, pasaport ve gümrük işlemle-

rine başlanılmaz.

(4) Taşıyıcı veya yer hizmetleri kuruluşu tarafından, yolcu listesi ve havayolu beyan

formunun elektronik ortamda iletilmesi esastır. Yolcu listesi ve havayolu beyan formunun elek-

tronik ortamda ulaştırılamadığı durumlarda bilgisayar çıktısı alınarak ilgisine göre terminalde

görevli havalimanı emniyet şube müdürlüğü ile il göç idaresi müdürlüğü havalimanı birimi ve

gümrük idaresi personeline teslim edilmesi sağlanır. Yolcu listesi ve havayolu beyan formunun

kâğıt ortamda doldurulması halinde tüm sütunlarında istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldu-

rulması, kaşelenmiş ve yetkili personel tarafından imzalanmış olması, imzalayan personelin

isim ve unvan ve benzeri bilgilerinin açıkça yazılması zorunludur. Eksik doldurulan veya imza

bulunmayan yolcu listesi ile havayolu beyan formları ilgili birimlerce işleme alınmaz.

(5) Yolcu listesi ve havayolu beyan formlarını düzenleme sorumluluğu bulunan kuru-

luşlarca, genel havacılık yolcu listesi ve havayolu beyan formlarını hazırlamaya ve tasdik et-

meye yetkili görevlilerin isim, unvan ve T.C. kimlik numaraları, yabancı ise pasaport sureti ile

imza örnekleri havalimanı mülki idare amirliklerine bildirilir.

(6) Genel havacılık taşıyıcıları; yolcu listesi ve havayolu beyan formunu elektronik or-

tamda ve basılı olarak muhafaza etmek, geriye dönük olarak beş yıl süreyle saklamak ve talep

halinde yetkili makamlara vermekle yükümlüdür.

(7) Hava aracında görevli pilotlar ve mürettebat tarafından, yolcu listesi ve havayolu

beyan formunda yazılı beyanın doğru olup olmadığı kontrol edilir. Liste ve formda yazılı be-

yanın doğru olmadığının kontrol esnasında veya herhangi bir şekilde öğrenilmesi durumunda

pilot tarafından hava aracı kaldırılmaz ve ivedi şekilde yetkili mercilere bilgi verilir.

(8) Birinci ve üçüncü fıkralar çerçevesinde havalimanı emniyet şube müdürlüğü ve ha-

valimanı il göç birimine bildirilen yolcu listeleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce genel ha-

vacılık faaliyetlerindeki API bilgilerine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip

hava taşıyıcıları veya yer işletmeleri tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne doğrudan elektronik

ortamda gönderilir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü API bilgilerini, ilgili mevzuatı çerçevesinde

kurumlarla paylaşır.

Risk değerlendirmesine dayalı güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Genel havacılık faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin risk duru-

muna göre belirlenmesi esastır.
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(2) Genel havacılık faaliyetlerindeki risk durumu, iniş ve kalkış için yüksek riskliden

düşük riskliye doğru aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde belirlenir:

a) İniş Yapacak Hava Araçlarında;

1) Uçuş planını yetkili mercilere bildirilmeyen hava araçları.

2) Güvenlik tahditli olmayan alanlardan kalkan hava araçları.

3) Yolcu listesi ile havayolu beyan formu ve API bilgileri iniş yapılacak havalimanın-

daki yetkili mercilere ulaşmamış hava araçları.

4) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı EK-28’de yer alan Risk ve Tehdit Değer-

lendirme Komisyonu Çalışma Talimatı doğrultusunda, Komisyon tarafından belirlenen riskli

ülkelerden kalkış yapmış hava araçları.

5) Önceki uçuşlarında bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kural ve esas-

lara uymadığı tespit edilmiş hava araçlarının veya taşıyıcılarının gerçekleştireceği uçuşlar.

6) Yurt dışından gelen hava araçları.

7) Yurt içinden gelen hava araçları.

b) Kalkış Yapacak Hava Araçlarında;

1) Yurt dışına giden hava araçları.

2) Aktarma yapacak hava araçları.

3) Önceki uçuşlarında bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kural ve esas-

lara uymadığı tespit edilmiş hava araçlarının veya taşıyıcılarının gerçekleştireceği uçuşlar.

4) Yurt içine giden hava araçları.

(3) Genel havacılık faaliyetleri kapsamında havalimanı mülki idare amirliğince alınacak

güvenlik tedbirleri ikinci fıkrada belirtilen risk durumuna göre tespit edilir.

(4) Havalimanı mülki idare amiri, bu maddede belirlenen risk durumları dışında, kalkış

ve iniş yapılan ülke, şehir, havalimanı, taşıyıcı şirketin, yolcuların veya kargonun profili, edi-

nilen bilgi ve istihbarat gibi unsurları göz önüne alarak ek tedbirler koymaya yetkilidir.

Transit uçuşlar

MADDE 8 – (1) Yurt dışından gelip transit geçmek üzere duraklayan ve yolcuları bir

süre için inen hava araçlarının, kalkışından önce gümrük idaresi personeli tarafından havayolu

beyan formu ve eki ile yolcu listesinde yazılı olmayan yolcu veya yük olup olmadığı kontrol

edilir. Havalimanı mülki idare amirinin talimatıyla bu kontrole 7 nci maddede belirtilen risk

durumları göz önünde bulundurularak, havalimanı emniyet şube müdürlüğü ve havalimanı iş-

letmecisi veya yer hizmetleri kuruluşu personeli de katılabilir.

(2) Yapılacak risk değerlendirmesi çerçevesinde havalimanı mülki idare amiri tarafından

iç hat uçuşlarında havalimanı emniyet şube müdürlüğü personeli, dış hat uçuşlarında ise hava-

limanı emniyet şube müdürlüğü ve gümrük idaresi personeli ilave kontroller için görevlendi-

rilebilir.
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Transfer uçuşlar

MADDE 9 – (1) Genel havacılık faaliyeti kapsamında yurt dışından gelip transfer ola-

rak yurt içinde ya da yurt dışında başka bir havalimanına seyahat edecek yolcuların pasaport

ve vize kontrolleri ile gümrük işlemleri terminallerde belirlenen noktalarda yapılır.

(2) Transfer uçuşlarda dış hat gelen yolcuların hava aracını terk etmesinin ardından

hava aracı, gümrük idaresi personeli tarafından kontrol edilir. Havalimanı mülki idare amirinin

talimatıyla bu kontrole 7 nci maddede belirtilen risk durumları göz önünde bulundurularak,

havalimanı emniyet şube müdürlüğü ve yer hizmetleri kuruluşu personeli de katılabilir.

Hava araçlarının parklanmasına ilişkin tedbirler

MADDE 10 – (1) Genel havacılık hava araçlarının park yerleri yüksek çözünürlüklü

kamera ile gözetim altında tutulur. Bu yerlerde risk değerlendirmesi sonucunda havalimanı gü-

venlik birimlerince devriye gerçekleştirilir.

(2) Genel havacılık terminalini kullanan hava araçları apronda yolcu ve yük kontrolleri

yapılmadan hangara alınmaz.

(3) Yurt dışı transit veya transfer bağlantısı olmayan iç hat uçuşlarda yolcuların hava

aracını terk etmesini müteakip hava aracının güvenlik kontrolünün yapılması havalimanı mülki

idare amirliğince sağlanır. Bu güvenlik kontrolü, yapılacak risk değerlendirmesi çerçevesinde

havaalanı emniyet şube müdürlüğü personeli veya yer hizmetleri kuruluşunca görevlendirilmiş

özel güvenlik görevlisi tarafından yapılabilir. Buna ilişkin görevlendirme her havalimanı için

havalimanı mülki idare amirince belirlenir.

(4) Genel havacılık hava araçlarının park yerleri havalimanı eğitim, araştırma ve de-

netleme birimi tarafından denetlenir. Denetimler sonucunda tespit edilen güvenlik açıkları ilgili

birimler tarafından ivedilikle giderilir.

(5) Genel havacılık hava araçlarının park yerleri ile yolcu ve kargo indirme ve bindirme

yerlerini gözetleyen kamera sistemlerine müdahaleye yetkili görevlilerce yürütülen işlemlerin

kayıt altına alınacak şekilde log kayıtlarının tutulması zorunludur. Havalimanı veya terminal

işletmecisi bu kayıtları muhafaza etmek, geriye dönük olarak on yıl süreyle saklamak ve talep

halinde yetkili makamlara vermekle yükümlüdür.

(6) Genel havacılık hava araçlarının park yerleri ile yolcu ve kargo indirme ve bindirme

yerlerine ilişkin görüntü kayıtları, dijital ortamda geriye dönük olarak en az bir ay süre ile sak-

lanır.

(7) Log ve görüntü kayıtları, havalimanı veya terminal işletmecisi tarafından havalimanı

mülki idare amirinin izni olmadan ilgili diğer mevzuatla belirlenen kurumlar ve kişiler dışında

yetkisiz kişi ve kuruluşla paylaşılmaz.

Yolcu hareketliliğine ilişkin tedbirler

MADDE 11 – (1) Genel havacılık faaliyetleri kapsamında iç hat ve dış hat yolcuları

ile gelen ve giden yolcuların birbirine karışmasını önlemek amacıyla gerekli uçuş planlama

tedbirleri uçak sayısı, sefer sayısı ve saatlerine göre yanaşma, parklanma ve benzeri hususlar,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya havalimanı işletmecisi ve yer hizmetleri sunan diğer

kuruluşlar tarafından havacılık işletmeleri ile koordineli bir şekilde düzenlenir.
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Teknik donanım ve personel tedariki

MADDE 12 – (1) Genel havacılık faaliyetleri yürütülen havalimanlarında güvenlik ba-

kımından eksik veya yetersiz olan teknik cihaz, ekipman ve personel ihtiyaçları sorumlu kurum

ve kuruluşlarca risk bazlı değerlendirme yapılmasını müteakip havalimanı güvenlik komisyo-

nunun da görüşü alınarak havalimanı mülki idare amirliği talebi doğrultusunda havalimanı

veya terminal işletmeciliği yapan kuruluşlar tarafından öncelikli olarak değerlendirilir ve gi-

derilir.

Denetim ve yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Havalimanı mülki idare amiri, bu Yönetmelik çerçevesinde görev

verilen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu görevlilerinin öngörülen yükümlülüklere uyup uyma-

dığını denetler veya denetletir.

(2) Havalimanı mülki idare amiri, bu Yönetmelikle belirlenen yükümlülükleri yerine

getirmediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere ihlalin ağırlığına göre 2920 sayılı Kanunun

27 nci, 30 uncu ve 143 üncü maddeleri uyarınca yaptırım uygulanmak ve sonucundan bilgi ve-

rilmek üzere ilgili mercie bildirir.

(3) Havalimanı mülki idare amiri, bu Yönetmelikle belirlenen yükümlükleri yerine ge-

tirmediği tespit edilen kamu görevlileri hakkında 25/7/1997 tarihli ve 97/9707 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında

Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci ve

13 üncü maddeleri uyarınca işlem tesis eder.

(4) Havalimanı mülki idare amiri, yolcu listesinin zamanında bildirilmemesi durumun-

da, 6458 sayılı Kanun çerçevesinde yaptırım uygulanmak ve sonucundan bilgi verilmek üzere

ilgili mercie bildirir.

(5) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun hükümleri saklıdır.

Diğer hükümler

MADDE 14 – (1) Sivil havacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü havalimanlarının dışında

kalan güvenlik tahditli olmayan alanlardaki hava araçlarının güvenliğinden taşıyıcılar sorum-

ludur. Taşıyıcılar ve işleticiler tarafından hava araçlarının kaçırılması, ele geçirilmesi ve yasa

dışı eylemlerde kullanılmasını önleyecek tedbirler, ilgili kolluk kuvvetleri ile koordine edilerek

alınır. İlgili mevzuatında öngörülmesi halinde bu alanlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ta-

rafından ruhsatlandırılır veya tescil edilir.

(2) Genel havacılık faaliyetlerinde kullanılan hava araçlarının Sivil Havacılık Genel

Müdürlüğü tarafından tescili ve ruhsat işlemleri sırasında, bu araçların yasa dışı eylemlerde

kullanılmasını önlemek amacıyla, yeteri kadar güvenlik tedbiri alınacağı ve güvenliği ihlal

edecek koşulların ortaya çıkması veya hava aracının yasa dışı eylemde kullanılmasına ilişkin

durumların varlığı halinde gecikmeksizin taşıyıcılar tarafından kolluk birimlerine bilgi verile-

ceğine ilişkin taahhüt alınır.

(3) Genel havacılık faaliyeti kapsamında uçuş eğitimi veren kamu veya özel okul ya

da kursların uymakla yükümlü oldukları temel güvenlik tedbirleri, Sivil Havacılık Genel Mü-

dürlüğü tarafından belirlenir.
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(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen genel havacılık kapsamında yürütülen hava taşımacı-

lığı dışında kalan eğitim, sportif ve benzeri diğer genel havacılık faaliyetlerinde alınacak gü-

venlik tedbirlerine ilişkin usul ve esaslara ilgili mevzuatında ve Milli Sivil Havacılık Güvenlik

Programı ekinde yer verilir.

(5) Genel havacılık faaliyetleri icra edilecek güvenlik tahditli olmayan alanların tespit

ve tescili ile asgari güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin usul ve esaslara Milli Sivil Hava-

cılık Güvenlik Programının ekinde yer verilir.

(6) Türk hava sahasında genel havacılık uçuş faaliyetinde bulunmak üzere sertifika için

müracaat eden kişilerin kimlik bilgileri yetkili makamlarca kolluk birimlerine bildirilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı

Bakanı ve Ticaret Bakanı müştereken yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ

PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Ba-

kanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetme-

liğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört ay

süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kay-

dıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan

ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2020 31058

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/3/2020 31078 (Mükerrer)

2- 6/9/2020 31236

3- 12/1/2021 31362
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi

Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde

yer alan “3 üncü” ibaresi “9 uncu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İşle-

tilen avlaklarda, yabancı” ibaresi “Yabancı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“Acente kotaları” ibaresi “Yerli avcı ve acente kotaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık kotası kullanımlarında avlanma izin ücreti ve avlama ücreti alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yerli avcı kotalarında, tür ve miktar gözetilmeden avlama ücretlerinin %50’sine

kadar yapılacak indirim oranı komisyon tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinde yer alan “Orman ve Su İşleri Ba-

kanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-9, Ek-12, Ek-14,

Ek-15, Ek-16, Ek-18 ve Ek-19’ unda yer alan “ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI” ibareleri

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” ve Ek-17’sinde yer alan “ORMAN VE SU İŞLERİ BA-

KANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2016 29684

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/5/2017 30070
2- 24/9/2017 30190
3- 15/5/2018 30422
4- 17/1/2020 31011
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Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BÜTÇE VE

MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) gelir, gider ve muhasebe usulleri ile diğer mali
konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, satın alma ile ilgili hususlar hariç olmak üzere Türkiye

Ulusal Ajansı bütçesinin hazırlanması ve Türkiye Ulusal Ajansı bütçesi ile program hesaplarının
uygulanması, kontrolü, muhasebesi ve raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ilişkin
görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını (Türkiye

Ulusal Ajansı),
b) Ajans bütçesi: Ajansın idari giderleri, Program katılım bedelleri ve ilave Program

katkılarına ilişkin giderler ile karşılığı gelir tahminlerini gösteren ve bunların uygulanmasına
izin veren belgeyi,

c) Avrupa Birliği mali mevzuatı: Avrupa Birliği genel bütçesine uygulanacak cari dö-
neme ilişkin mali düzenlemeleri,

ç) Avrupa Birliği Başkanı: Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu Avrupa Birliği Baş-
kanlığının Başkanını,

d) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,
e) Başkan: Ajans Başkanını,
f) Değerlendirme komitesi: Program kurallarına göre uygunluk ve içerik değerlendir-

mesi yapılan hibe başvurularının nihai değerlendirmesini yapan ve hibe tahsis tekliflerini Baş-
kan onayına sunan Ajans bünyesinde oluşturulmuş komiteyi,

g) Genel Koordinatör: Bütçe ve Finansman Koordinatörünün bağlı olduğu Genel Ko-
ordinatörünü,

ğ) Genel Koordinatörlük: Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğünün bağlı olduğu Genel
Koordinatörlüğü,

h) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisinin talimatı üzerine, harcama sürecinde,
her türlü gideri, kanıtlayıcı belgelerine dayanarak ve usulüne uygun olarak gerçekleştirmekten
sorumlu yönetici ve harcama sürecinde yer alan personeli,

ı) Harcama yetkilisi: Harcamaların yapılması ile yetkili kılınmış Başkan veya yetkisini
devrettiği personeli,

i) Hibe tahsis kararı: Değerlendirme Komitesinin hibe tahsis tekliflerine ilişkin Başkan
onayını,

j) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
k) Koordinatör: Bütçe ve Finansman Koordinatörünü,
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l) Koordinatörlük: Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğünü,
m) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yönetimi ile kayıtların tutulmasından

ve yetkili mercilere bilgi verilmesinden sorumlu yöneticiyi,
n) Ödeme/iade emri belgesi (ÖEB/İEB): Ajans bütçesinden ve program hesabından ya-

pılacak ödemeleri veya daha önce yapılan ödemelere ilişkin iade emirlerini düzenleyen belgeyi,
o) Program: Avrupa Birliği ile eğitim, gençlik ve bunlarla ilgili diğer alanlarda iş birli-

ğini geliştirmek amacıyla düzenlenen ve kapsamı uluslararası anlaşma veya sözleşmelerle be-
lirlenmiş olan faaliyetleri,

ö) Program hesabı: Program faaliyetlerinin yürütüldüğü, izlendiği ve raporlandığı he-
sapları,

p) Program hibe anlaşması: Komisyonca belirlenen program dönemlerinde, ülke mer-
kezli faaliyetlerin ve idari giderlere yönelik katkıların yönetim usullerini belirleyen, Ajans ile
Komisyon arasındaki mutabakat çerçevesinde hükme bağlayan anlaşmayı,

r) Ulusal ajanslar rehberi: Komisyon tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-
ramlarına ilişkin ülke merkezli faaliyetlerin yürütülmesinde ulusal ajansların uyması gereken
usul ve esasları içeren ve Komisyon ile imzalanan program hibe anlaşmalarının eki olan reh-
beri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Ajans Kaynaklarının Yönetimi ve Bütçe
Finansman kaynaklarının yönetimi
MADDE 5 – (1) Ajans faaliyetleri için tahsis edilen kaynaklar; iktisadilik, etkinlik ve

verimlilik ilkelerine uygun ve hesap verilebilirlik esasına göre yönetilir.
(2) Ajansın faaliyetleri için ulusal katkı olarak merkezi yönetim bütçesinden, uluslar-

arası katkı olarak Avrupa Birliği fonlarından idari giderlere tahsis edilmek üzere aktarılan kay-
naklar ile programların yürütülmesi ve yönetimi bu kaynakların gereklerine uygun olarak ayrı
esas ve usullere tabidir. Ajans faaliyetlerine ilişkin mali işlemler, ulusal mevzuat ve Avrupa
Birliğinden sağlanan hibe kaynaklarının kullanımına yönelik düzenlemelere, program hesabına
ilişkin tüm mali işlemler ise program hibe anlaşmaları ve proje sözleşme hükümlerine göre
yürütülür.

Ajans bütçe yapısı
MADDE 6 – (1) Ajans bütçesi, Ajansın idari giderleri, Program katılım bedelleri ve

ilave Program katkılarına ilişkin giderler ile karşılığı gelir tahminlerinden oluşur.
(2) Ajans faaliyetleri için tahsis edilen mali kaynaklar, kurumsal, işlevsel ve ekonomik

sonuçların görülmesini sağlayacak, gelir ve giderlerin ekonomik ve mali analiz yapılmasına
imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı temin edecek şekilde finansmanın kaynağına
göre sınıflandırılır. Harcamalar finansman kaynağının tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde
gerçekleştirilir. Yabancı kaynağın harcama usul ve esaslarının belirlenmediği hallerde Ajansın
düzenleyici işlemlerine göre uygulama yapılır.

(3) Finansman kaynağına göre sınıflandırma, finansman kaynağının ulusal katkı veya
Komisyon ile eş finansmandan oluşup oluşmama esasına göre yapılır.

(4) Eş finansman esasına göre elde edilen gelirler, münhasıran program faaliyetlerine
yönelik giderler için kullanılır.

(5) Ajansın gelir ve gider bütçesi, analitik bütçe sistemine paralellik arz eden finansman
ve ekonomik sınıflandırmaya göre hazırlanır ve uygulanır.

(6) Yabancı paraya endeksli bütçe gelir ve giderleri, bütçede Türk Lirası olarak göste-
rilir. Bir sonraki yıla ait bütçe teklifi için tutarların hesaplanmasında ilgili yıla ait yatırım prog-
ramı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirlenen kur esas alınır.
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Bütçe ilkeleri
MADDE 7 – (1) Ajans bütçesinin hazırlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ilke-

lere uyulur:
a) Gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
b) Tüm gelir ve giderler bütçede gayri safi olarak gösterilir.
c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğru-

luk ve mali saydamlık esas alınır.
ç) Bütçe, yıllık çalışma programlarında yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun

şekilde ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.
d) Bütçede, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.
e) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, ilgili mevzuatta düzenlenen görev ve hizmetlerin

yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.
f) Ödenekler, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir. Tahsis edilen ödenek-

ten fazla harcama yapılamayacağı gibi ödeneği bulunmayan bir harcama da yapılamaz.
g) Bütçe, görevlilerin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.
(2) Bütçe, yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.
Bütçe giderleri
MADDE 8 – (1) Bütçe giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:
a) Personel giderleri.
b) Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri.
c) Mal ve hizmet alımı giderleri.
ç) Faiz giderleri.
d) Cari transferler.
e) Sermaye giderleri.
f) Sermaye transferleri.
g) Borç verme.
Bütçe gelirleri
MADDE 9 – (1) Bütçe gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:
a) Merkezi yönetim bütçesi mali katkısı.
b) Komisyon mali katkısı.
c) Faiz gelirleri.
ç) Bağış ve yardımlar.
d) Geri kazanılan gelirler.
e) Ret ve iadeler.
f) Tahsil edilmesi gelir niteliğinde olan diğer gelirler.
Bütçenin hazırlanma süreci
MADDE 10 – (1) Bütçe tekliflerinin zamanında hazırlanabilmesi için tüm hizmet bi-

rimleri, üç yıllık birim gelir ve gider tahminlerini gerekçeleri ile birlikte Mayıs ayının sonuna
kadar Koordinatörlüğe bildirir. Gider tahmini bildiriminde, geçmiş yılın gerçekleşmeleri ile
talep edilen ödenek tutarları harcama kalemleri itibarıyla gösterilir, ayrıca bütçe yılı ve önceki
yıl bütçesi arasında meydana gelen artış ve eksilişler gerekçeleri ile birlikte açıklanır.

(2) Koordinatörlük, Ajansın gelecek üç yıla ilişkin gelir ve gider tahminlerini içeren
çok yıllı bütçe taslağını hazırlar ve Bakanlık bütçesine konacak merkezi yönetim bütçesi katkı
tutarlarını, Orta Vadeli Programın Resmî Gazete’de yayımlanmasını takiben Avrupa Birliği
Başkanlığına bildirir.

(3) Bütçe hazırlık sürecinde esas alınan kur ile yabancı para cinsinden giderin gerçek-
leşmesi arasında olumsuz kur farkı oluşması halinde ilave gider tutarı Avrupa Birliği Başkan-
lığından talep edilir. Olumlu kur farkı neticesinde oluşan ilave gelir ise bir sonraki yıl bütçesine
devredilir.
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(4) Koordinatörlük, cari hesap döneminin gerçekleşmelerini, ilgili birimlerin önerilerini
ve bütçe gelir kalemlerindeki değişiklikleri de göz önünde bulundurarak bütçe teklifinde gerekli
düzeltmeleri yapar.

(5) Bütçe en geç 31 Aralık tarihine kadar Avrupa Birliği Başkanı onayına sunulur. Ajans
bütçesinin mali yılbaşında yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği Başkanı onayının alınması
gerekir.

(6) Ajans bütçesi uygulanmak üzere yılı bütçe uygulama talimatı ile birlikte birimlere
gönderilir.

Ödeneklerin kullanımı
MADDE 11 – (1) Bütçedeki ödenekler, Ajansça yapılacak nakit planına göre kullanılır.

Personel giderleri dışındaki harcama kalemlerinin ne kadarının ne zaman kullanılacağına, Ajan-
sın gelir durumunu göz önünde bulundurarak harcama yetkilisi karar verir.

(2) Ajans bütçesinde yer alıp, programlara katılım payı olarak konulan ödeneklerden,
hibe anlaşma ve sözleşmeleri gereğince ilgili kurum veya kuruluşun hesabına aktarılacak olan
tutarların süresi içerisinde ödenmesi için gerekli tedbirler alınır.

(3) Programlara iştirak edilmesi halinde, yapılacak ödemeler, bütçe gideri olarak mu-
hasebeleştirilir. Program süresi sonunda Ajans bütçesine iade edilen tutarlar ise, gelir olarak
muhasebe kayıtlarına yansıtılır.

(4) Bütçede ödeneği olmayan bir harcama yapılamaz ve taahhüde girilemez.
Ödenek aktarımları ve ek ödenek
MADDE 12 – (1) Bütçe kalemleri arasında Başkana verilecek aktarma yetkisi, her yılın

bütçesinde gösterilir.
(2) Ajans bütçesinde belirli bir amaçla konulmuş ödeneğin bulunmadığı ya da ilgili har-

cama kalemlerine konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hallerde Başkan tarafından ek ödenek
talebinde bulunulur. Ek ödenek tahsisatı için Avrupa Birliği Başkanı onayının alınması esastır.

Zorunlu giderlerdeki artışlar
MADDE 13 – (1) Mevzuattaki değişiklikler veya düzenlemeler uyarınca Ajans perso-

nelinin ücretleri, ek ödemeleri, sosyal yardımları ve diğer mali haklarında meydana gelecek
farklılıkların ve yeni yükümlülüklerin, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Ajans personeline
ve gider bütçesine yansıtılması işlemi Başkan onayıyla yerine getirilir.

Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
MADDE 14 – (1) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla satın alma suretiyle edi-

nilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihaz ve taşıtların kiralanması veya fi-
nansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, personel taşıma hizmetleri, bilgisayar sis-
temlerine yönelik hizmetler ile plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, süreli ve süresiz yayın
alımları, internet erişim hizmetleri, elektrik ve doğalgaz alımları, süresi üç yılı geçmemek üzere
harcama yetkilisinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları
MADDE 15 – (1) Mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, hak sahibinin

talep etmemesi veya başka nedenlerle ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet
hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak emanet hesaplarına alınmış ve 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri kapsamında zamanaşımı süresi dolmuş
olanlar bütçeye gelir kaydedilir. Bu şekilde gelir kaydedilen tutarlar geri ödenmez.

Bağış ve diğer katkılar
MADDE 16 – (1) Ajansa yapılan nakdi bağışlar, Başkanın uygun görüşü üzerine, Ajans

bütçesinde açılacak bir tertibe gelir, harcamalarda kullanılmak üzere açılacak bir tertibe de
ödenek kaydedilir. Yapılan bağışlar aynı zamanda belgelendirilmek suretiyle muhasebe kayıt-
larına alınır.
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(2) Ajans faaliyetlerini desteklemeye yönelik olarak yapılan ayni veya nakdi katkılar,
katkıyı sağlayan taraf ile yapılan protokol hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Program hesabı
MADDE 17 – (1) Program hesabı; hukuki dayanağı, kapsamı, süresi, finansmanı, uy-

gulama usul ve esasları imzalanan program hibe anlaşması ile oluşur. Her bir program açılacak
ayrı hesapta izlenir. Program hesabı, sağlanan fonun kullanımı, hesabın işleyişi, muhasebesi
ve raporlanması amacına yöneliktir.

Program hesabı ödeme ve iadeleri
MADDE 18 – (1) Program hesabı kapsamında iki tür ödemenin yapılması esastır. Bun-

lar, hibe konusu faaliyetin gerçekleşmesinden önce yapılan avans niteliğindeki ön ödeme ve
faaliyet sonrası ilgili raporların değerlendirilmesi neticesinde yapılan nihai ödemedir. Ancak
program kurallarında veya hibe yararlanıcısı ile yapılan sözleşmede öngörülmesi halinde, ya-
rarlanıcıya program kurallarının öngördüğü şartlarda ön ödeme niteliğinde ara ödeme yapıla-
bilir.

(2) Hibe tahsis kararı ve sözleşmesi bulunmayan hibelerin ön ödemesi ve yararlanıcı
tarafından sunulması zorunlu raporları sunulmayan hibelerin nihai ödemesi hiçbir şekilde ya-
pılmaz; ön ödeme yapılmış ise geri alınır.

(3) Nihai hibe tutarının gerçekleşen ön ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark
yararlanıcıdan tahsil edilir.

İlave program katkısı
MADDE 19 – (1) Program anlaşmaları ile sağlanan fonlardan karşılanamayan hibe ta-

lepleri, bu amaçla Ajans bütçesine konacak ilave program katkısı ödeneği ile karşılanabilir. Bu
kapsamda sağlanan katkı, ilgili program hesabına ilave edilir ve program hesabının tabi olduğu
usul ve esaslara göre yönetilir.

(2) Ajans bütçesinden programlara aktarılan ilave katkı aktarıldığı sırada gider, harcan-
mayan kısmın ve faiz gelirinin Ajans bütçesine iadesi işleminde ise gelir kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol

Harcama yetkisi ve sorumluluk
MADDE 20 – (1) Ajans bütçesinden veya program hesabından harcama yapılabilmesi

için harcama talimatı verilmesi gerekir. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak
işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle
görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Başkan harcama yetkilisi olup, sınırlarını açıkça belirt-
mek kaydıyla harcama yetkisini yazılı olarak birim yöneticilerine devredebilir. Harcama yet-
kisinin devredilmesi, idarî sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

(2) Harcama yetkilisi veya kendisine harcama yetkisi devredilen birim yöneticileri, ve-
recekleri harcama talimatlarının bu Yönetmelik ve diğer düzenlemelere uygun olmasından,
ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.

Giderin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirme görevlileri
MADDE 21 – (1) Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için belirlenmiş usul ve esaslara

uygun olarak işin yaptırıldığının veya mal veya hizmetin alındığının veya gerçekleştirildiğinin,
görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzen-
lenmiş olması gerekir. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması,
mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve
ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yerine getirirler. Giderlerin gerçekleş-
tirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesi-
nin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

(2) Gidere konu tutarın hak sahibine ödenmesi için harcamayı kanıtlayıcı belgelerin
usulüne uygun olarak elde edilmesi ve giderlerin hesaplanmasından gerçekleştirme görevlileri
sorumludur.
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(3) Gerçekleştirme görevlileri, program hesaplarına ilişkin ödeme, iade ve diğer mali
işlemler için gerekli belgelerin program anlaşmaları ile belirlenen usul ve esaslarda hazırlan-
ması görevini yürütürler.

(4) Mali süreçte gerçekleştirme görevini yürütmekte iken harcama yetkilisinin geçici
görevlendirme, izin, rapor ve benzeri gerekçelerle geçici olarak Ajans dışında bulunması se-
bebiyle kendisine vekâlet eden personel, vekâlet süresince harcama yetkilisidir. Bu durumda
harcamaya konu işlemleri yürüten kendisine bağlı personel gerçekleştirme görevlisi olur.

Ön mali kontrolün kapsamı ve kontrol yetkisi
MADDE 22 – (1) Ön mali kontrol; Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülükleri ile prog-

ram hibe anlaşmaları ile sağlanan fonlara ilişkin mali karar ve işlemlerinin, Ajans bütçesi, bütçe
tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, program hesapları, program kuralları ve diğer mali mevzuat
hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması
yönlerinden yapılan kontroldür.

(2) Ön mali kontrol, harcamayı gerçekleştiren birim tarafından yapılan kontroller ile
Koordinatörlük tarafından yapılan kontrollerden oluşur.

(3) Koordinatörlükte ön mali kontrol görevini yürütenler, kontrolünü gerçekleştirdikleri
mali işlem sürecinde görev alamazlar.

(4) Program hibe anlaşmaları ile sağlanan mali kaynaklara ilişkin işlemlerin ön mali
kontrolü, ilgili program hibe anlaşmaları ve ekleri ile belirlenen kurallar çerçevesinde düzen-
lenir.

(5) Ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemler tür, tutar veya konu itibarıyla
muhtemel riskler gözönüne alınarak Ajans tarafından belirlenir.

Ön mali kontrolün niteliği
MADDE 23 – (1) Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danış-

ma ve önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygu-
lanmasında bağlayıcı değildir.

(2) Mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tâbi tutulması ve ön mali kontrol sonu-
cunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin so-
rumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ön mali kontrol süreci
MADDE 24 – (1) Ön mali kontrol harcamayı gerçekleştiren birimde süreç kontrolü

şeklinde yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek
şekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları iş-
lemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Harcama yetkilileri hiyerarşik olarak kendisine en
yakın yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri
belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen ger-
çekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar.

(2) Harcamayı gerçekleştiren birim dışında ön mali kontrole tâbi mali karar ve işlemler,
kontrol edilmek üzere Koordinatörlüğe gönderilir. Görevli personel tarafından kontrol edilen
işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve harcamayı gerçekleştiren birime gönderilir.

(3) Harcamayı gerçekleştiren birimde ve Koordinatörlükte yapılan kontrol sonucunda,
mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve
uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir.

(4) Mali karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir
görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine
gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe ve Raporlama

Mali işlem ve muhasebe yetkisi
MADDE 25 – (1) Tahsilatlar, ödemeler, iadeler ve hesaben yapılan tüm mali işlemler

ile bunların belgelendirilmesi, hesaplara kaydı ve raporlanması muhasebe hizmetleridir.
(2) Koordinatör, muhasebe yetkilisi olarak muhasebe hizmetlerine ilişkin bu Yönetme-

likte belirtilen görevlerin yürütülmesinden yetkili ve sorumludur. Koordinatör muhasebe hiz-
metlerinin yerine getirilmesinde yeteri kadar muhasebe yetkili yardımcısı görevlendirir.

(3) Muhasebe yetkilisi yardımcıları, mali işlemlere ilişkin kayıtlarının tam, doğru ve
usulüne uygun olarak tutulmasını ve raporlanmasını, bu bilgilerin saydam ve erişilebilir olma-
sını sağlamakla görevlidir. Muhasebe yetkilisi yardımcıları koordinatör tarafından verilen gö-
revlerin zamanında, tam ve doğru olarak yapılmasından sorumludur.

(4) Koordinatör, muhasebe hizmetlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilip getiril-
mediğini gözetmekle yükümlüdür.

Görevler ayrılığı
MADDE 26 – (1) Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile muhasebe yetkilisi

görevi aynı kişide birleşemez.
Muhasebe yetkilisinin kontrol sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Muhasebe yetkilisi ve yardımcıları, ödemeye ilişkin belgeler üze-

rinde;
a) Yetkililerin imzalarını,
b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdür.
(2) Muhasebe yetkilisinin, maddi hataya ilişkin sorumlulukları, bir mali işlemin muha-

sebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, nihai rapor, bord-
ro, fatura, alındı ve benzeri belgeler üzerinde gelir, alacak, gider ya da borç tutarlarında hata
olması, oransal veya aritmetik işlemlerde hata, ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek
suretiyle yapılan ödeme ve göndermelerle sınırlıdır.

(3) Belgelerde, alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş miktar veya tutarında veya kul-
lanılan ödeneklerde, hata veya eksiklik bulunması halinde durum, muhasebe birimince ilgili
birime iletilir, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ödeme yapılır.

(4) Herhangi bir nedenle, muhasebe açısından kaydın uygun görülmediği hususlara iliş-
kin ihtilafın ilgili birimler arasında çözülememesi halinde, harcama yetkilisi nihai kararını
yazılı olarak bildirir ve işlem buna göre gerçekleştirilir.

Ödemelerde öncelik sırası
MADDE 28 – (1) Nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde ödeme-

ler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre gerçekleştirilir. Ancak bu ödemelerin yapılması
sırasında sırasıyla;

a) Kanunları gereğince ödenmesi gereken vergi, resim, prim, fon kesintisi, pay ve ben-
zeri tutarlara,

b) Tarifeye bağlı ödemelere,
c) İlama bağlı borçlara,
ç) Ödenmemesi halinde temerrüt faizi doğacak ödemelere,
d) Ödenmesi talep edilen emanet hesaplardaki tutarlara,
öncelik verilir.
Ödemelerde işlem sırası
MADDE 29 – (1) Her türlü gider ve hibelere ilişkin ödeme ve iade işlemleri aşağıda

belirtilen biçimde yapılır:
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a) Harcama yetkilisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla
sayıda gerçekleştirme görevlisi ödeme/iade emri belgesini düzenler.

b) Gerçekleştirme görevlisinin imzaladığı ödeme/iade talep belgesi harcama yetkilisinin
onayına sunulur.

c) Harcama yetkilisi tarafından onaylanarak kesinleşmiş olan ödeme emri, ödenmek,
iade emri ise iade yazısı yazılmak ve ilgili muhasebe kaydı yapılmak üzere Koordinatörlüğe
gönderilir.

ç) ÖEB/İEB ve eki belgeler üzerinde; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi ile
diğer görevlilerin imzası, ödemeye/iadeye ilişkin belgelerin tam olup olmadığı, hesaplamalarda
maddi hata bulunup bulunmadığı ve hak sahibinin/borçlunun kimliğine ilişkin bilgilerin doğ-
ruluğu kontrol edilerek gerekli muhasebe işlemi yapılır ve Banka Ödeme Emri/İade Bildirim
Yazısı hazırlanır. Eksik veya hatalı olan talep ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak
üzere, gerekçeleriyle birlikte harcamayı gerçekleştiren birime yazılı olarak gönderilir. Hata
veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine gönderilenler, en kısa zamanda in-
celenerek muhasebeleştirilir ve ödeme/iade işlemi gerçekleştirilir.

d) Banka Ödeme Emrinin/İade Bildirim Yazısının muhasebe yetkilisi ve Genel Koor-
dinatör tarafından imzalanması ve muhatabına gönderilmesi ile ödeme/iade süreci tamamlanmış
olur.

Ödeme şekli
MADDE 30 – (1) Ajans tüm ödeme işlemlerini banka hesap transferleri aracılığıyla

yapar.
(2) Program hesabına ilişkin ödemeler program hibe anlaşmaları ile belirlenen para bi-

rimi üzerinden yapılır. Ajans bütçesinden yapılan harcamalarda ise harcamanın niteliğine göre
Türk Lirası veya yabancı para cinsinden ödeme yapılır.

(3) Türk Lirası hesaplarından yabancı para cinsine dönüştürülerek yabancı para hesap-
larına aktarılan ödemelerde, program hibe anlaşmalarında farklı bir hüküm bulunmadığı du-
rumda ilgili hesabın bulunduğu bankanın ödeme tarihindeki döviz satış kuru esas alınır.

Ödemelerde aranacak kanıtlayıcı belgeler
MADDE 31 – (1) Ajans bütçesinden yapılacak giderlere ilişkin ödemelerin, ödeme

karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayandırılması esas olup, bunun
dışında 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mer-
kezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır.

(2) Harcamaya esas teşkil eden Ajans onayı, şartnameler, sözleşmeler, biniş kartları,
görevlendirme yazıları, dekont, talimat, resmî yazı, vekaletname, senet ve ödemeye ilişkin ge-
rekli diğer yasal belgeler de ödeme emri belgesine eklenir.

(3) Program faaliyetlerine ilişkin ÖEB ve İEB ekinde bulunması gerekli belgeler hu-
susunda program anlaşmaları ve eklerinde belirtilen kurallar uygulanır.

(4) Kanıtlayıcı belgeler giderlere esas teşkil eder; ancak bu belgelerin içeriğinden ve
doğruluğundan muhasebe yetkilisi sorumlu değildir.

Avans ve kredi işlemleri
MADDE 32 – (1) Ödeme işlemlerinin tamamlanması beklenemeyecek kadar ivedi olan

giderler için harcama yetkilisince belirlenen gerçek ya da tüzel kişiye avans verilebilir. Avanslar
mümkün olan en asgari seviyede belirlenir. Avansa ilişkin işlemler ödeneğin finansman kay-
nağının tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Harcama yetkilisi tarafından adına veya hesabına geçici olarak para ve diğer kıy-
metleri alma yetkisi verilen mutemetler aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, en geç avansın
alındığı tarihi izleyen 45 gün içinde avans bakiyesini bekletmeksizin nakden Ajansın ilgili he-
sabına iade etmek zorundadır. Ancak Ajansın veya Ajans personelinin iştirak ettiği fuar, kongre,
seminer, eğitim ve toplantı gibi faaliyetlerde herhangi bir ödemenin avans şeklinde yapılması-
nın zorunlu olması halinde, ilgili faaliyetin bittiği tarih itibarıyla bir ay içerisinde avansın ka-
patılması gerekir.
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(3) Süresi içinde iade edilmeyen avans bakiyeleri geçici aktif hesaplara alınır ve ilgilinin
ilk ücret ve ödeneğinden kesilerek tahsil edilir.

(4) Süresinde mahsup edilemeyen avanslara ilişkin alacakların yapılacak ödeme, ha-
kediş veya teminattan karşılanamaması halinde yasal takibat başlatılır.

(5) Bir iş için verilen avans, yalnız o iş için harcanır.
(6) Kamu idarelerinden alınacak mal ve hizmetlerde harcama yetkilisi tarafından kredi

şeklinde ön ödeme yapılması uygun görülen giderler için kredi açılabilir. Bu durumda, kredi
tutarı doğrudan ilgili kamu idaresinin banka hesabına aktarılır. Krediler ilgili birim yöneticisinin
talebi ve harcama yetkilisinin onayı ile ödenir. Verilen kredilere ilişkin harcama belgeleri talep
eden birim tarafından en geç 7 ay içerisinde ödeme emri belgesi ekinde Koordinatörlüğe teslim
edilerek, kredi bakiyesi Ajansın ilgili hesabına iade edilir. Kredilere ilişkin işlemler ödeneğin
finansman kaynağının tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(7) Program hesaplarından hibe olarak yapılan ön ödemeler bu madde kapsamı dışın-
dadır.

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır:
a) Yevmiye defteri.
b) Büyük defter.
c) Yardımcı hesap defterleri.
(2) Bu defterlerin tanımı ve işlevi aşağıdaki şekildedir:
a) Yevmiye defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye ta-

rihi, müteselsil numara sırasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye
defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine daya-
nılarak kaydedilir.

b) Büyük defter: Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usu-
lüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye
tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve
numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedi-
lir.

c) Yardımcı hesap defterleri: Yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesap-
lara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları

MADDE 34 – (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi, müteselsil sıra numarasına göre
ve maddeler hâlinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter
ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

(2) Muhasebe işlemleri tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre gerçekleştirilir.
(3) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen

işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında 1’den başlayıp, hesap döne-
minin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı
hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.

(4) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Bel-
ge olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya
da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-alacak eşitliği bulunur.

(5) Ödeme ve iade emri belgeleri muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Bunların
dışındaki muhasebe işlemlerinde yürürlükte olan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönet-
meliği ekinde belirlenmiş olan belgelerden, Program kurallarına ve yürütülen mali iş ve işlemler
ile uygun olanlar kullanılır.
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(6) Mali yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilançosu ve dipnotları esas
alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıt-
larını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek 1 yevmiye numaralı muhasebe işlem
fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine,
açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak
büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına baş-
lanır.

Hesap planı
MADDE 35 – (1) Hesap planı, Ajansın bünyesinde ve işlemlerine uygun hesapların

bir sistem içinde gruplanmasıyla oluşan cetveldir.
(2) Ajansta uygulanacak olan hesap planı, 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Ba-

kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde öngö-
rülen hesap planı esas alınarak düzenlenir. Ancak Avrupa Birliği mevzuatının gerekleri ile
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin çelişmesi halinde Avrupa Birliği Komisyonuna rapor
verilme zorunluluğu ve Ajansın genel yönetim kapsamında olmaması nedeniyle Avrupa Birliği
mali mevzuatı uygulanır.

(3) Programlara ilişkin hesap planı Avrupa Birliği mali mevzuatı ve program hibe an-
laşmalarından kaynaklanan yükümlülüklere uygun bir şekilde düzenlenir. Ajans, program kay-
naklarının programlarla ilgili işlemlerini, gelir kaynaklarını ve harcamaları yansıtmak için ye-
terli kayıtları ve hesapları, Komisyonla imzalanan anlaşmalarda öngörülen muhasebe sistemi
ve hesap planına göre düzenleyerek bilgisayar ortamında tutar.

Hesap dönemi
MADDE 36 – (1) Ajans bütçesinde hesap dönemi takvim yılıdır. Program hesaplarında

ise hesap dönemi program hibe anlaşmasında ilgili Program için açıkça belirtilen süredir. Ancak
program hesapları, hibe iadelerinin tamamı iade alınana veya ilgili alacaktan feragat edilene
kadar açık tutulur.

Mali işlemlere ilişkin belgelerin muhafazası
MADDE 37 – (1) Koordinatörlük, kendisine teslim edilen ve muhasebeleştirilen bel-

geleri, bu işe uygun arşivlerde düzgün olarak ilgili mevzuatının öngördüğü sürelerde muhafaza
etmek ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Kayıt şekli
MADDE 38 – (1) Ajans bütçesi kayıtları Türk Lirası, program hesaplarının kayıtları

ise, Program hibe anlaşmasında öngörülen para birimi cinsinden tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerine ilişkin tüm kayıtlar bilgisayar ortamında tutulur.
Mali raporlar
MADDE 39 – (1) Ajans bütçesi ve program faaliyetlerine ilişkin program hibe anlaş-

ması veya ilgili mevzuatı gereğince düzenlenmesi zorunlu olan mali raporlar, Koordinatörlük
tarafından hazırlanır ve mevzuatında belirlenen sürelerde ilgili mercilere sunulur.

(2) Program faaliyetleri ile bütçe uygulama sonuçlarının doğru ve güvenilir şekilde ra-
porlanması ve izlemeye yönelik araçların geliştirilmesi amacıyla Koordinatörlükte yönetim
bilgi sistemleri kurulması ve işletilmesi amacıyla gerekli önlemler alınır.

Kesin hesap
MADDE 40 – (1) Ajans bütçesine ilişkin olarak bilanço ve gelir tablosunun çıkarılma-

sından sonra, hesap dönemine ilişkin kesin hesap cetveli, Koordinatörlük tarafından hazırlanır.
Kesin hesap cetveli, Başkan tarafından bir sonraki yılın bütçesi ile Avrupa Birliği Başkanının
onayına sunulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Amortisman
MADDE 41 – (1) Ajans tarafından satın alınan taşınmaz mallar, taşıtlar, demirbaş, mef-

ruşat, araç-gereç ve teçhizat gibi Kuruma ait iktisadi kıymetler için her yıl vergi kanunlarında
öngörülen usul ve esaslara göre amortisman ayrılır.

(2) Kullanılamaz hale gelen, başka kurumlara tahsis edilen ve her ne sebeple olursa olsun
Ajansın kayıtlarından çıkarılan amortismana tabi maddi duran varlıkların muhasebe kayıtlarına
yansıtılması için ilgili birim tarafından yazılı olarak Koordinatörlüğe bildirilmesi gerekir.

Banka hesaplarının yönetimi
MADDE 42 – (1) Ajansın bütün kaynakları bankalar nezdinde Ajans adına açılan he-

saplarda tutulur.
(2) Bankada vadesiz hesapta tutulabilecek para miktarı, cari ihtiyaçları karşılayacak ve

asgari düzeyde olacak şekilde harcama yetkilisi onayı ile belirlenir.
(3) Muhasebe yetkilisi, banka mevcudunun yapılacak ödemelere uygunluğunu kontrol

eder ve banka hesap bakiyeleri konusunda harcama yetkilisini ve Genel Koordinatörü düzenli
aralıklarla bilgilendirir.

(4) Banka hesabı açılması, kapatılması ve hesaplar arası aktarım işlemleri, muhasebe
yetkilisi, Genel Koordinatör ve harcama yetkilisinin imzası ile gerçekleştirilir.

Ajansın ortak olduğu projeler
MADDE 43 – (1) Ajans, Komisyon veya Komisyonun yetki verdiği kurumlar veya di-

ğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen projelere ortak olabilir. Proje finansmanına ilişkin
olarak öngörülen eş finansman tutarı kadar Ajans Bütçesine ödenek konur.

(2) Proje kapsamındaki faaliyetler ile projenin finansmanı, bütçesi, süresi, raporlaması
ve uygulama esasları proje anlaşması veya sözleşmesi ve eklerinde belirtilir.

Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelere ilişkin genel esaslar
MADDE 44 – (1) Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ilişkin gündelik, yol ve ko-

naklamada 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında emsali personel için
öngörülen harcırah ve tazminat tutarları ödenir.

(2) Ajans tarafından organize edilen veya maliyeti Ajans tarafından karşılanan her türlü
toplantı veya eğitim faaliyeti (hizmet içi eğitim dâhil) kapsamında personelin geçici görevli
olarak organizasyona iştirak etmesi ve bu kapsamda katılımcılara sunulan hizmetlerden fay-
dalanması halinde, almış olduğu konaklama hizmeti karşılığında gündeliğinin yarısı oranında
kesinti yapılır. Bunun dışında harcırahta herhangi bir kesinti yapılmaz.

Katılımcıların seyahat ödemelerine ilişkin genel esaslar
MADDE 45 – (1) Ajans bütçesi, Program hesabı veya Ajansın dâhil olduğu diğer prog-

ram ve projeler kapsamında Ajans veya diğer kurumlar tarafından organize edilen toplantı, eği-
tim, seminer gibi etkinliklere eğitmen, eğitmen yardımcısı veya dış uzman olarak görevlendi-
rilen kişilerin yanı sıra yararlanıcı olarak iştirak eden kişilerin seyahatlerine ilişkin usul ve
esaslar Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönerge çerçevesinde yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-

ramları Merkezi Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/31)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2021/16)

MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel
Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-2’sindeki
“Destekleme Uygulama Takvimi”nde yer alan “Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi
Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır
eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan “Organik Tarım Desteği” ve
“İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satırlarında yer alan “29/3/2021” ibareleri “28/5/2021” ola-
rak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-4’ündeki “Destekleme Talep Formu” içerisinde yer
alan Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Tak-
vimi” içerisinde yer alan “Organik Tarım Desteği” ve “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satır-
larında yer alan “29/3/2021” ibareleri “28/5/2021” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2020 31315

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/12/2020 31350
2- 6/3/2021 31415
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığından:  

 
 4070 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4069 
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Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4101 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2021 YILI EKİLİŞLERİNİN TARIM SİGORTASI YAPTIRILMASI 
HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- İşletmemizin 2021 Yılı toplam 10.360 Dekar hububat ekim alanlarının dolu zararlarına 

karşın Tarım sigortası yaptırılması hizmet alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 
yapılacaktır. 

2-İhale Kapalı Zarf usulü 21.05.2021 günü saat 14.30’de işletmemizde yapılacaktır. İhale 
dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 300,00 TL’dir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’den az 
oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kesin teminat 
ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır 

3-İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce işletme veznesine veya İşletmenin T.C 
Ziraat Bankası AMASYA Şubesindeki TR 22 0001 0000 3005 9943 7852 24 no.lu hesabına 
yatırılarak alacakları makbuz / dekont’u ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. 7.000,00 TL ve 
üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır. 

4-İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü 
yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir. 

5-İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar - ANKARA ) – ve İşletmemizden temin edilebilir. 

6-TİGEM 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi istisna kapsamında olup, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İLAN OLUNUR 
ADRES: 
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Amasya 
Tel : 0.3582735297-98   
Faks: 0.3582735214 
 4180/1-1 
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328 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 328 adet 

Tablet Bilgisayar teknik şartnamesine ve Samsung, Zebra, Getac markalarından birine uygun 

olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (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 şartname, markaları, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 24/05/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

 4204/1-1 
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HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı yazılı 

malzeme, iç ve dış piyasadan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz iç ve dış piyasa 
ticari şartnameleri ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde, açık teklif usulü ile 
satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI NEYE GÖRE ALINACAĞI
SON TEKLİF 

VERME TARİHİ
Hemen Kazan Oyun Bileti 
(Karşılığı nakit olmayan) 

(6,10x10,20 cm) 
20.000.000 adet Teknik Şartname 24.05.2021 

 
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 140,00 TL’DİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. 
Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için 140,00 TL ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartlarının aynen kabul edildiğini belirten yazılı 
taahhütname, iç piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan 
yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 5. Maddelerinde yazılı belgeler ile şartname 
bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı veya bir örneği ile ek şartlarda belirtilen 
belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, yukarıda belirtilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 
Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 
araştırması yapılacaktır. 

5-  Teklifler, isteklilerin yurt içi veya yurt dışı firması olması durumuna göre, ihaleye esas 
İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname’nin 8. ve Dış Piyasadan Yapılacak 
Satınalmalara Ait Ticari Şartname’nin 7.maddelerinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını 
müteakip en az 60 gün, opsiyonlu olacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi 20.000.000 adet biletin 
tamamı üzerinden yapılacaktır. 

6- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 20 milyon adet biletin tamamı 
üzerinden yapılacaktır. 

7- Teklifler döviz ($) cinsinden verilecektir. 
8- Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen döviz 
cinsinden ($) verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat 
mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini 
yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

10- İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 4219/1/1-1 
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BY THE DIRECTORATE GENERAL OF STATE SUPPLY OFFICE 
The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign 

market for MPİ through open procedure, in accordance with the provisions of the commercial 
and technical specifications, and additional conditions concerning the tender. 

 
COMMODITY QUANTITY (pcs.) BASIS OF PURCHASING BIDDING DEADLINE

6,10 x 10,20 cm Hemen 
Kazan Instant Lottery 
Tickets (For Non-Cash 

Games) 

20.000.000 Technical Specification 24.05.2021 

 
1- THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 140.-TL 
a)  The tenderers can view the tender documents in the 2nd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, 
the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents’ price (140.-TL) to 
any of our Office’s cashiers or our Office’s bank accounts. 

b)  The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer 
envelope by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the 
tenderer after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving 
up the order, the price of tender documents shall be returned to the tenderers. 

2- The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the 
other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE 
INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their 
annexes are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification 
on the Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 
Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or 
cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall 
all be put in the outer envelope. 

3- The bids shall reach or be submitted to the 2nd Purchasing Department of our 
Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time 
shall not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes. 

4- Outer envelopes of the bids shall be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid 
to submit. The inner envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no 
deficiency, shall also be opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical 
sufficiency, if necessary. 

5- The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 
are opened in accordance with the article 8 of the Commercial Specification on the Purchases to 
Be Made From Domestic Market and the article 7 of the Commercial Specification on the 
Purchases to Be Made From Abroad concerning this tender depending on whether the tenderer is 
a domestic or a foreign company. The evaluation of the bids shall be made out of the whole 
quantity of 20.000.000 tickets. 

6- The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into 
consideration. The evaluation of the bids shall be made out of the whole quantity of 20 million 
tickets. 

7- Bids shall be given in foreign currency ($). 
8- Tenderers shall submit a bid bond in the same foreign currency ($) with their offer 

valid for at least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by 
themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the 
guarantee be a letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder 
shall submit the letter not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the 
provisions of the relevant law and the specifications…” 

9- This tender is exempted from Public Procurement Law no 4734 in accordance with 
paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. 

10- The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present 
their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 4219/2/1-1 
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GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
DOSYA NO: TDLHZM-1186 / TÜRKİYE PETROLLERİ A.O GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2021 / 265161 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312- 207 27 14 – 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.tpao.gov.tr / yakduman@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : TPAO adına veya namına kara, hava, deniz, posta 

v.b yollar ile başta Ankara, İstanbul, Mersin, İzmir, 
İskenderun, Derince olmak üzere ülkemizdeki tüm 
Limanlara, Kapıkule, İstanbul, Ankara başta olmak 
üzere ülkemizdeki tüm gümrük kapılarına yurt 
dışından gelen ya da yurt dışına giden veya serbest 
bölgelerden tedarik edilen her türlü bedelli veya 
bedelsiz eşyanın ithali ve ihracına ilişkin Gümrük 
Müşavirlik hizmetlerinin 3 yıl süre ile alımı işi. 

b) Hizmet yeri : Başta Ankara, İstanbul, Mersin, İzmir, İskenderun, 
Derince olmak üzere ülkemizdeki tüm Limanlar ile 
Kapıkule, İstanbul, Ankara başta olmak üzere 
ülkemizdeki tüm gümrük kapıları. 

3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 
Çankaya/ANKARA Tedarik ve Lojistik Daire 
Başkanlığı 6.Kat Toplantı Salonu(Burada komisyon 
toplanacak) 

  İhale oturumuna istekliler katılabilir. (Ancak 
İstekliler İhale Salonundan (teklif dosyalarını 
verdikleri salon) 6. Kat toplantı salonuna görüntülü 
bağlanacaklardır.) 

b) Tarihi ve saati : 24/05/2021 Saat: 14.30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap 
numarası, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3.3. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.4. Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu, 
4.1.6. Geçici teminat, 
4.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,(banka dekontu) 
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname, 
4.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
**Tüm ayrıntılar İhale dokümanlarında yazmaktadır. 
5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

6 - İhale dokümanı; 
T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı / İç Satınalma 

Müdürlüğü 6.Kat 617 No’lu odada görülebilir ve dosya ücreti yatırılıp ihale yetkilisine teslimden 
sonra satın alınmış kabul edilir. Şartname bedeli olan 200.- TL. Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: (Iban 
No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba yatırıldıktan ve Yetkili kişiye dekont ile 
birlikte dizi pusulası doldurulup ihale yetkilisine ibraz edildikten sonra İhale dosyasının tamamı 
ilgili kişiye verilecektir. Bu işlem mecburidir. Bu işlemlerden sonra dosya satın almış kabul edilir. 

Firma ismi, İşin adı, dosya numarası ve şartname bedeli olduğu da dekonta yazdırılmalı 
ayrıca teklif dosyasının içine de dekontun bir örneği konulmalıdır. Dekont İhale sorumlusuna 
mutlaka teklif dosyası sunulmadan önce ihale dosyasının alınmış kabul edilmesi için 
getirilmelidir. 

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 24/05/2021 tarih ve saat 14.30’e kadar ( ihale başlangıç saati gözardı 

edilmeden işlemlerin yaptırılması önem arz etmektedir.) T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.(DEKONT VE DOLDURULMASI GEREKEN DİZİ PUSULASI YETKİLİ 
KİŞİYE MAİL YOLU İLE GÖNDERİLİP YETKİLİ KİŞİ ONAYINDAN SONRA İHALE 
DOSYASININ TAMAMI MAIL İLE İLGİLİYE GÖNDERİLİR. DİZİ PUSULASI; DEKONT 
MAIL İLE GÖNDERİLMEDEN ÖNCE İHALE SORUMLUSUNDAN TALEP 
EDİLMELİDİR.) 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat 
vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 4228/1-1 
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500 GR ALTINBAŞ ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 80.000 kg 500 gr Altınbaş Çayı Baskılı Bobin %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık  
İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2-Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.05.2021 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

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

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

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

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

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

 4178/1-1 
—— • —— 

350x400x350 mm OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 60.000 adet  350x400x350 mm Oluklu Mukavva Kutu, 

%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.05.2021 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

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

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

 4175/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4230/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4214/1-1 



8 Mayıs 2021 – Sayı : 31478 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4215/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4216/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4217/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4218/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4243/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4244/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4245/1-1 
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İller Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4252/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4264/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Corporate Resources B.V., Pinnacle Turkey Inc. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye 

Corp. Şirketlerinin İstanbul ve Tekirdağ il sınırları içerisinde müştereken sahip bulunduğu 

ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-c3-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 09.12.2020 tarihinde sona 

eren süresinin Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 

programı dikkate alınarak 5 (beş) yıl süreyle 09.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan 

kanuni sürenin ise Şirketlerin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre 

talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 

olunur.  4141/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Corporate Resources B.V., Pinnacle Turkey Inc. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye 

Corp. Şirketlerinin Tekirdağ il sınırları içerisinde müştereken sahip bulunduğu ARİ/TGT-PIN-

CBV/K/F19-d3-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 05.11.2020 tarihinde sona eren süresinin 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 

sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate 

alınarak 5 (beş) yıl süreyle 05.11.2025 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise 

Şirketlerin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi 

halinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 

olunur.  4141/2/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Corporate Resources B.V., Pinnacle Turkey Inc. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye 

Corp. Şirketlerinin Tekirdağ il sınırları içerisinde müştereken sahip bulunduğu ARİ/TGT-PIN-

CBV/K/F19-d4-2 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 08.11.2020 tarihinde sona eren süresinin 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 

sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate 

alınarak 12 (oniki) yıl süreyle 08.11.2032 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 

olunur.  4141/3/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Corporate Resources B.V., Pinnacle Turkey Inc. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye 

Corp. Şirketlerinin Tekirdağ il sınırları içerisinde müştereken sahip bulunduğu ARİ/TGT-PIN-

CBV/K/G18-b1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 14.10.2020 tarihinde sona eren süresinin 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 

sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate 

alınarak 5 (beş) yıl süreyle 14.10.2025 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise 

Şirketlerin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi 

halinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 

olunur. 4141/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 

yazılı İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

- Konya ili 34.33.Ş pafta, 662 ada, 621 parsel Ersin SARIOĞLU-Sarıoğlu İnşaat 

(0042113665143621) – 14.04.2021 tarihli ve İPTAL-2021-02-29 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bolu ili - pafta, 325 ada, 19 parsel Kader Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi (0014311310616702) ve Hasan Hüseyin KONUK – 15.04.2021 tarihli ve 0552 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili 22 pafta, 189 ada, 3 parsel ODEM Mühendislik İnşaat Malzemeleri Taahhüt 

Yapı Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0016313982211566) ve Hasan HARMAN – 

21.04.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya ili 22K3 pafta, 19479 ada, 5 parsel İsmail Uvat İnşaat Hafriyat Nakliyat İnşaat 

Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. (0042315385275621) ve İsmail UVAT – 21.04.2021 tarihli ve 

İPTAL-2021-02-31 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya ili 20J3 pafta, 28869 ada, 2 parsel Metin Şahin İnşaat Emlak Otomotiv ve Nak. 

Tic. Ltd. Şti. (0042311379854466) ve Metin ŞAHİN – 21.04.2021 tarihli ve İPTAL-2021-02-30 

sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ ili 821 ada, 270 parsel Özgü İnş. Turizm Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

(0034315192364256) ve Mahir AYDOĞDU (0034111567423512)– 08.04.2021 tarihli ve 2021-

104 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili F21C23B3C pafta, 1511 ada, 6 parsel Mehmet KOYUN-Gezgin İnşaat 

(0034111484510238)– 07.04.2021 tarihli ve 85 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 

(bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D25C4A pafta, 714 ada, 11 parsel Safran Yapı İnşaat Necdet ÖZGÜREL 

(0034111512043065) ve Safran 78 İnşaat Limited Şirketi (0034313755163148)  – 16.04.2021 

tarihli ve 88 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D25D4C pafta, 609 ada, 23 parsel Safran Yapı İnşaat Necdet ÖZGÜREL 

(0034111512043065) ve Safran 78 İnşaat Limited Şirketi (0034313755163148)  – 16.04.2021 

tarihli ve 89 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili G22A04B2B pafta, 360 ada, 16 parsel Safran Yapı İnşaat Necdet ÖZGÜREL 

(0034111512043065) ve Safran 78 İnşaat Limited Şirketi (0034313755163148)  – 16.04.2021 

tarihli ve 90 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D25D4C pafta, 610 ada, 14 parsel Safran Yapı İnşaat Necdet ÖZGÜREL 

(0034111512043065) ve Safran 78 İnşaat Limited Şirketi (0034313755163148)  – 16.04.2021 

tarihli ve 91 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D25C4A pafta, 714 ada, 12 parsel Safran Yapı İnşaat Necdet ÖZGÜREL 

(0034111512043065) ve Safran 78 İnşaat Limited Şirketi (0034313755163148)  – 16.04.2021 

tarihli ve 92 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 
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- İstanbul ili F22D25D4C pafta, 408 ada, 16 parsel Safran Yapı İnşaat Necdet ÖZGÜREL 

(0034111512043065) ve Safran 78 İnşaat Limited Şirketi (0034313755163148)  – 16.04.2021 

tarihli ve 94 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın ili 11 pafta, 0 ada, 9503 parsel Rifat TAŞDEMİR-Taşdemir İnşaat 

(0009113030714538)  – 20.04.2021 tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 

(bir) yıl. 

- İstanbul ili G22A05D3D pafta, 6950 ada, 12 parsel Taşhane Yapı İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi (0034311388390767) – 14.04.2021 tarihli ve 86 sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Tokat ili H37 pafta, 2392 ada, 21 parsel Tokat Taştanlar İnşaat Müteahhitlik 

Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0060311183722137) ve Abdullah TAŞTAN– 

14.04.2021 tarihli ve 141 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D24C3B pafta, 535 ada, 16 parsel Mehmet Şerif YUTAR -Anadolu 

İnşaat Mehmet Şerif Yutar (0034110433022202) – 19.03.2021 tarihli ve 68 sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D25D3C pafta, 549 ada, 8 parsel Umut GENÇ-Vedat İnşaat 

(0034111863917757) – 22.03.2021 tarihli ve 72 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 

(bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D25C4C pafta, 117 ada, 12 parsel Vahap BABİR-Bizim Yapı İnşaat 

(0034112260827765) – 22.03.2021 tarihli ve 73 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 

(bir) yıl. 

-Eskişehir ili 9295 ada, 30 parsel – Nihat YİĞİT (0026110378672713) - 16.04.2021 

tarihli ve İYBK/198 İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılması. 

-Eskişehir ili 1437 ada, 1486 parsel – Nihat YİĞİT (0026110378672713) - 16.04.2021 

tarihli ve İYBK/199 İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılması. 

-Eskişehir ili 9444 ada, 2 parsel – Bayram Karaman İns. Taah. Emlak Otom. San. Tıc. 

Ltd. Şti. (0026315674624503) ve Bayram KARAMAN (0026111512014111) - 21.04.2021 tarihli 

ve İYBK/200 İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılması. 

-Eskişehir ili 8723 ada, 1 parsel – Bayram Karaman İns. Taah. Emlak Otom. San. Tıc. 

Ltd. Şti. (0026315674624503) ve Bayram KARAMAN (0026111512014111) - 21.04.2021 tarihli 

ve İYBK/201 İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılması. 

-Eskişehir ili 1386 ada, 4 parsel – Bayram Karaman İns. Taah. Emlak Otom. San. Tıc. 

Ltd. Şti. (0026315674624503) ve Bayram KARAMAN (0026111512014111) - 21.04.2021 tarihli 

ve İYBK/202 İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılması. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının yetki belge 

numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,  

Karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 4176/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
ŞMA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara ili, Çankaya İlçesi, 8139 ada, 12 parsel üzerindeki 1735811 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 447215 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 
Odasına kayıtlı 3510 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ŞMA Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ŞMA 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanları Mustafa Çetin ÇEREZCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4462, 
Oda Sicil No: 14121), Erdoğan KURUKAFA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:24404, Oda Sicil No: 30401), Mehmet Akif ERSOY’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 130720) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ŞMA Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Akif ERSOY (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 130720), Muhammet KÖKDERE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:139259), Şahin ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:139258) yeni 
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 05.05.2021 tarihli ve 912257 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Damga Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 1740 ada, 9 parsel üzerindeki 1307219 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14912-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına 
kayıtlı 2488 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damga Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Damga Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa HACIOSMANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24587, Oda Sicil No: 68232) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 05.05.2021 tarihli ve 912284 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Damga Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 1740 ada, 9 parsel üzerindeki 1307224 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14912-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına 
kayıtlı 2488 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damga Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Damga Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa HACIOSMANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24587, Oda Sicil No: 68232) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 05.05.2021 tarihli ve 912301 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Damga Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Şişli ilçesi, 1740 ada, 9 parsel üzerindeki 1307228 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14912-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına 
kayıtlı 2488 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damga Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Damga Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa HACIOSMANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24587, Oda Sicil No: 68232) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 05.05.2021 tarihli ve 912354 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ayyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Silivri ilçesi, 1569 ada, 1 parsel üzerindeki 1383628 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 877577 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 
2061 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ayyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ayyapı Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Şenol HIŞIL’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda 
Sicil No: 84619) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 05.05.2021 tarihli ve 912359 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Radikal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, F21D23D4D pafta, 1235 ada, 6 parsel üzerindeki 

1586349 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 
4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 737905 
Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1777 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Radikal Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Radikal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet EÇİN’in 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 103767) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 05.05.2021 tarihli ve 912375 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, G22A08B4C pafta, 16328 ada, 8 parsel üzerindeki 1170515 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 847135 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1771 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnha Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İnha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yüksel AYDEMİR’in (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88314) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
05.05.2021 tarihli ve 912397 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/7/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, G22A03C4D pafta, 15525 ada, 21 parsel üzerindeki 1142251 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 847135 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1771 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnha Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İnha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yüksel AYDEMİR’in (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88314) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
05.05.2021 tarihli ve 912426 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/8/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, G22A08B2A pafta, 7107 ada, 4 parsel üzerindeki 988343 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 847135 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1771 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnha Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İnha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yüksel AYDEMİR’in (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88314) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
05.05.2021 tarihli ve 912446 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 4177/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 3695 belge no’lu 5K Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 3690 belge no’lu GRON Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Ordu ilinde faaliyet gösteren 3689 belge no’lu FATİSA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 3687 belge no’lu PEHLİVANHP Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3685 belge no’lu TETRA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 3683 belge no’lu KRONOS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3678 belge no’lu BAO Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3674 belge no’lu CNF İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. 

Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3670 belge no’lu İMGESEL Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3667 belge no’lu EFE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yapı 

denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 03.05.2021 tarih ve 902015 sayılı Olur'u ile geçici 

olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

 4142/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, vize 

süresi dolduktan sonra 90 gün içerisinde vizesini yenilemeyen; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2352 dosya no’lu CLF TEKNİK Yapı Denetim Ticaret 

Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 03.05.2021 tarih ve 902023 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

 4142/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan hükme aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda 

faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini sonlandırmış olan; 

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1366 belge no’lu GENÇ KOZA Yapı Denetim Ltd. 

Şti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 283 belge no’lu KENT Yapı Denetim Tic. ve San. 

A.Ş.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamı’nın 03.05.2021 tarih ve 902044 sayılı 

Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 4142/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin 

belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini 

tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan; 

İzmir ilinden, 2669 izin belge nolu ANATOLYA Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim 

izin belgesi, Bakanlık Makamı’ nın 03.05.2021 tarih ve 901987 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4142/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
533 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Materyal Grup Yapı Laboratuvar Danışmanlık 

ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan 
davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2021/174 esas no.lu kararı ile “Dava Konusu İşlemin 
Yürütülmesinin Durdurulmasına” hükmedildiğinden, Materyal Grup Yapı Laboratuvar 
Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında, 27.11.2020 tarihli ve 
31317 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan Materyal Grup Yapı Laboratuvar 
Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belge iptali ve teminatının irat 
kaydedilmesine ilişkin işlemlerin yürütmesi Bakanlık Makamından alınan 16.04.2021 tarihli, 
833478 sayılı ve 27.04.2021 tarihli, 898512 sayılı Makam Olur’ları ile durdurulmuştur.  

İlgililere duyurulur. 4143/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Samsun İli, Terme İlçesi, 224 ada, 10 parsel üzerindeki 815818 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti‘nin sorumlu elemanı ve kuruluş ortağı 
Neriman Selen EFİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18113, Oda Sicil No: 
20075) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 
23.10.2019 tarihli ve E.2018/1359-K.2019/2125 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin, davacı 
Neriman Selen EFİL hakkında denetim elemanı olmasından dolayı tesis edilen kısmı yönünden 
davanın reddine, kuruluş ortağı olmasından dolayı tesis edilen kısmı yönünden işlemin iptaline” 
hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımız ve davacı tarafça karara karşı yapılan itiraz neticesinde, 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 12.01.2021 tarihli ve E.2020/194-
K.2021/76 sayılı kararı ile davacının istinaf başvurusunun kabulüne ve “Ankara 9. İdare 
Mahkemesince verilen 23/10/2019 tarih ve E:2018/1359, K:2019/2125 sayılı kararın; davacının 
denetim elemanı sıfatı yönünden davanın reddine ilişkin kısmının kaldırılmasına ve dava konusu 
işlemin, davacının denetim elemanı sıfatı yönünden iptaline” hükmedildiğinden, 14.10.2017 
tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Neriman Selen EFİL hakkında tesis edilmiş olan 
idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 26.04.2021 tarihli ve 849290 sayılı Makam Olur’u 
ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 4149/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
03.05.2021 tarihli 31473 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızda son başvuru tarihi 17.05.2021 olarak düzeltilmiştir. 
Duyurulur. 
 4250/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4136/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4137/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4138/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4139/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4140/1-1 
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Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9M3075 Kocayer-Tepeköy Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı

Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3963)

–– Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9A4667 Akkaya DM Saimbeyli DM Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3964)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karasu KÖK-Eğerci DM Enerji Nakil Hattı”nın
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3965)

–– Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3966)

–– 380 kV Akkuyu NGS-Manavgat 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3967)

–– Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yamansaz Bataklığı Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil
ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3968)

–– Antalya İli, Elmalı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Elmalı Sedir Ağaçları Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil
ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3969)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Riva-Çayağzı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3970)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taş Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil
ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3971)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sahilboyu Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil
ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3972)

–– Amasya İlinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3973)

–– Tunceli İlinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3974)

–– Kütahya, Osmaniye ve Karabük İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması
Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3975)

–– Hatay ve Artvin İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Kararın
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3976)

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3977)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların
Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3978)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/214, 215, 216, 217, 218,

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226)

YÖNETMELİKLER
–– Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
–– Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Ulusal Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/16)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/05/2021 Tarihli ve 10197 Sayılı Kararı

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


