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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma

Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının, finansman desteği ve faizsiz

kredi desteği kapsamında uygulanmasına ilişkin esaslar Destek Yönetimi Kılavuzunda belir-

lenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ajans tarafından sağlanan mali destek miktarı, proje uygulama döneminde uygulama

durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak ve gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle yö-

netim kurulunun onayı ile en fazla yüzde on beş oranında artırılabilir. Desteğin artırılması du-

rumunda yararlanıcının eş finansman miktarı da en az aynı oranda artırılır. Bununla beraber

mücbir sebep veya projenin uygulanmasını zorlaştıran ya da geçici olarak imkansız hale getiren

beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda, mali destek miktarı, genel sekreterin teklifi

ve yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla en fazla yüzde elli oranında
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artırılabilir. Bu durumda yararlanıcı eş finansman miktarı artırılmaz. Ancak toplam proje büt-

çesinin değişip değişmemesine Bakanlık tarafından karar verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, 

ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve

Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esas-

ları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık”, “Bakan”, “İl müdürlüğü”

tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Hükümet veteriner hekimi” tanımı yürürlükten kal-

dırılmış ve aynı maddeye “Yüz kızartıcı suçlar” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım

eklenmiştir.

“Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,”

“İl müdürlüğü: Bakanlık Bölge Müdürlüklerine bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl

Şube Müdürlüklerini,”

“Resmi veteriner hekim: Tarım ve Orman Bakanlığınca 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında verilen görevleri Ba-

kanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” ola-

rak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/11/2008 27048

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/4/2009 27198
2- 31/12/2010 27802
3- 16/11/2011 28114
4- 20/6/2013 28683
5- 15/9/2017 30181
6- 14/3/2020 31068
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiş, ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  üçüncü fıkrasında yer alan

“Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mahalli teşkilatından,” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı

İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden, birinci fıkrasının (f) bendi ile” olarak, altıncı

fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tabiata ve diğer türlere zararlı olan yaban hayvanların”

ibaresi “Tabiata ve türlere zararlı olan yaban hayvanları ile bu madde kapsamında zararlı kabul

edilen yaban hayvanlarının” olarak, yedinci fıkrasında  yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı

ve Zabıtası Kanununa” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) İnsan yaralama ve ölümüne neden olanlar,”

“e) İnsan canına veya mala zarar verenler,”

“İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı ayı ve kurt gibi yaban hay-

vanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsa-

mında her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde men edilen avlanma yöntemleri de

kullanılarak acilen alandan çıkartılır, bunu takiben zararlı hayvan ile ilgili prosedür tamamlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinde yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağ-

lığı ve Zabıtası Kanunu, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve bu Kanun-

lara” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 56 – Av köpekleri, 26/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yö-

netmelik kapsamında kimliklendirilerek kayıt altına alınır. Av köpeklerinin ölmesi veya kay-

bolması durumunda sahibi, durumu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirir.

Aksine hareket edenler hakkında; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı

Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre ge-

rekli işlemler yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 70 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-1/A, Ek-2/D, Ek-2/E, Ek-2/F,

Ek-3/B, Ek-4/D, Ek-4/E, Ek-4/F, Ek-5/E, Ek-5/F, Ek-5/G, Ek-6 ekteki şekilde  değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
2022 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/10/2021 tarihli ve 4620 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı eki Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile
istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları ve EK-1’de
yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi
olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci
maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı
dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerine tabi
olup 9/3/2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faa-
liyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket
ederler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/10/2021 tarihli ve 4620 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

eki Kararın 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçün-

cü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu
iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi

devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarını,
ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,
d) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a), (c) ve (f) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,
e) Karar: 14/10/2021 tarihli ve 4620 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararı,
f) KİVİ sistemi: Kamu işletmeleri veri izleme sistemini,
g) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya

ait olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,
ğ) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,
h) Program: 14/10/2021 tarihli ve 4620 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın ekinde

yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Bakanlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak
teşebbüslere gönderilen 2022 yılı mali hedeflerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları
Açıktan ve naklen atama
MADDE 4 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2021 yılında ayrılan personel sayısı

belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate
alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya
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alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Ka-
nunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 16/10/2020
tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2021
yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz.

(2) 2021 yılında Bakanlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bunların bağlı ortaklıklarının Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel
atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo
500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Bakanlığa iletir ve gerekli
izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşeb-
büslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Bakanlıktan yılda en
çok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde
emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi
doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri
ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar Kararın
4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) İstihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli
atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak
üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim
kurulu yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulu bu konu ile
ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Te-
şebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen
yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemez.

(5) Kararın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel
alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek
kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan
kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mu-
tabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı ve mutabakat zaptı gibi)
Bakanlığa iletir.

İlave atamalar
MADDE 5 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave

personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel
Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Bakanlığa
veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate
alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa
gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak talepler Bakanlığa
veya ilgisine göre ÖİB’ye iletilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek
8 inci maddesi çerçevesinde oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda
ihtiyaca yönelik olarak detaylı açıklamalara yer verilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık
tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve personel ihtiyacı Kararın 4 üncü
maddesi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme
birimlerine ilişkin personel talepleri için gönderilecek yazı ise asgari olarak aşağıdaki bilgileri
içerir:

a) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsa-
mında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında bilgiler.
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b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı
tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve
unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracı-
lığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
Zorunlu istihdam
MADDE 6 – (1) Teşebbüsler, Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalar hak-

kında gerekçesi ile birlikte Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.
Sınavlar
MADDE 7 – (1) 1/1/2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan

personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

a) Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan-
lar,

b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş
yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan
farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak ata-
malar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya
pozisyona atanması),

bu sınırlamanın dışındadır.
(2) Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalar için 2022

yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak
gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2023 yılında
ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir. Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında yapılan atamalarda en geç 30 gün içerisinde atama sayılarını, unvan ve pozisyon-
larını, atamaya ilişkin mevzuat bilgisini içeren resmi yazı ile Bakanlığa bilgi sunulur.

Geçici işçiler
MADDE 8 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2022 tarihinden itibaren 2022 yılında çalıştıracakları

geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 23 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlıkça
bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Baş-
kanlığınca ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.
Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz. Üçüncü fıkra kapsamında Ba-
kanlıkça verilen ilave izinlerde ve Bakanlıkça geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması
durumunda da aynı usul uygulanır.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde ilave geçici işçi çalıştırıl-
masına ihtiyaç duyulması durumunda teşebbüsler EK-3’te yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi
Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye başvurur. Bu kapsamda yapı-
lacak talepler Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(4) Teşebbüslerin 1/1/2023 tarihinden itibaren 2023 yılında çalıştıracakları geçici işçi-
lerin toplam adam/ay süresine ilişkin tavanın Bakanlıkça belirlenebilmesi amacıyla EK-4’te
yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak KİVİ siste-
minde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Fazla çalışma
MADDE 9 – (1) Kararın 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma

süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.
(2) Kararın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü

içinde gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  7 Aralık 2021 – Sayı : 31682



(3) Kararın 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Ba-
kanlık veya ÖİB tarafından yeniden belirlenmesi için teşebbüsler EK-5’te yer alan Tablo 502:
İlave Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Bakanlığa veya ÖİB’ye
başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla
çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer
mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

(5) Teşebbüslerin 2023 yılında kullanılabilecek fazla çalışma tavanının belirlenebilmesi
amacıyla EK-6’da yer alan Tablo 512: Fazla Çalışma Talep Formu teşebbüsler tarafından dol-
durularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Pozisyon iptali
MADDE 10 – (1) Kararın 11 inci maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2022 tarihine

kadar yapılır.
İhale yoluyla hizmet alımı
MADDE 11 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında

kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar 22/8/2009 tarihli ve 27327 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine göre ilgili olunan bakanlıklar
aracılığıyla Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri
gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürül-
mesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok
yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2022-
2024 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri ve işletme bütçesi
kısıtları dâhilinde, 2022 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 23 üncü mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2023 yılı ve sonra-
sına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2022 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için
%10’ar artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını
Kararın 14 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda teşebbüs yönetim ku-
rulu %10 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 2022 yılı hizmet alımı tavanı Bakanlıkça bildirilecek tutardır.
b) 2023 yılı hizmet alımı tavanı = 2022 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10
c) 2024 yılı hizmet alımı tavanı = 2023 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10
ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2022 yılı hizmet alımı tavanı = Bakanlıkça bildirilen

tavan x 1,10
d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2023 yılı hizmet alımı tavanı = 2022 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,10 x 1,10
e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2024 yılı hizmet alımı tavanı = 2023 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,10 x 1,10
(3) Kararın 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle

2024 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını
müteakip Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda 2024 yılı sonrası
için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %10 artırılması suretiyle hesapla-
nır.

(4) Kararın 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak verilen
izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe sunulmak-
sızın Bakanlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak bu çerçevede gerçekleştirilecek
hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve ilgili
diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs yönetim kurulu sorumludur.
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(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa
Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edi-
len İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce
ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım
tavanı kapsamında değerlendirilmez.

İlave hizmet alımları
MADDE 12 – (1) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %10’a kadar artırılması halinde,
konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü
içinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı ta-
leplerine ilişkin başvurularda, EK-7’de yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı
Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel
bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve un-
vanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılı-
ğıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye gir-
mesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme
üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer
nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tab-
lolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.
e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti.
f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.
g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan ba-

zında aylık ortalama ücretleri.
(3) Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye yıl içinde en

fazla iki defa gönderilebilir.
Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi
MADDE 13 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin ola-

rak, bir sonraki yıl hizmet alım tavanının belirlenebilmesi amacıyla; EK-8’de yer alan Tablo
509: Hizmet Alımları Bilgi Formunu KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa gön-
derir.

Teşebbüsler arası devirler
MADDE 14 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam

hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca
yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya
varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Bakanlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

İşletme bütçesi
MADDE 15 – (1) Kararın 16 ncı maddesi kapsamında kamu teşebbüslerince hazırla-

nacak işletme bütçelerinin, Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilen Programda yer alan
mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluş-
turan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunludur.
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Ticari banka kredileri
MADDE 16 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle

gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurur, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yö-
netimi için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hal-
lerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalar-
dan ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilir.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kuruluna
aittir.

(3) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan
bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve toplam banka
kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-9’da yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı
Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı
MADDE 17 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması
gereken temettü tutarlarını, EK-10’da yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,
2021 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Bakanlığa bildirir.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2021 yılı kâr bek-
lentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda,
bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme
planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtılabilir
kâr tutarını Bakanlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında
yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Şeffaflık

İzleme
MADDE 18 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yü-

kümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları KİVİ sisteminde belir-
tilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderir.

(2) Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini
kullanarak https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları
doldurur ve söz konusu internet sayfasını her gün ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve
duyurulardan haberdar olur. Duyurular, konusuna göre ilgili birimlere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem
verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni
detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu iş-
letmesi tarafından tablo veya bilgi Bakanlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Teşebbüsler fazla çalışma, geçici işçi ve hizmet alımı taleplerini ayrıca resmi yazı
ile detaylı gerekçelerini belirterek Bakanlığa sunar. Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği tak-
dirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları diğer tablolar için ilave bir resmi
yazı göndermez.

(5) Kamu işletmelerinin internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az daire başkanı
seviyesinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmî evrak
muamelesi görür ve dönemsel olarak Bakanlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları ile tutarlı
olup olmadığı denetlenebilir.

(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl
durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-11’de yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul
Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2022 tarihine kadar Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönde-
rir.
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(7) Teşebbüsler tarafından hazırlanan ve/veya teşebbüslerle ilgili olan Cumhurbaşkan-
lığına gönderilecek mevzuat taslaklarının, gönderimden en az bir hafta önce gerekçeleri ve dü-
zenleyici etki analizi ile birlikte Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Kapasite geliştirme
MADDE 19 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda gerçeğe ve ihtiyaca uygun, düzenli

mali ve mali olmayan her türlü tabloları üretebilmek ve söz konusu tabloları, KİVİ sisteminde
belirlenen takvime uygun olarak Bakanlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi siste-
mini geliştirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini güve-
nilir bir şekilde aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği bilgi
işlem altyapısını kurmak zorundadır.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi
işlem altyapılarının iyileştirilmesi ve bu kapsamda geliştirilen kurumsal kaynak planlama pro-
jeleri tasarruf tedbirleri dışında tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurumsal verilerin yayımlanması
MADDE 20 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,

teşebbüsler 2021 yılı faaliyet raporlarını 31/5/2022 tarihine kadar kendi internet sitelerinde ya-
yımlar. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan raporda bu husus
belirtilir. Söz konusu faaliyet raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini
daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yar-
dımcı olabilmek amacıyla, 2021 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporların 31/5/2022 tarihine
kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu
sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü.
b) Türkiye’de sektörün görünümü.
c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri.
ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluş-

larla karşılaştırılması.
Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar
MADDE 21 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin

tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları
belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Tür-
kiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2020 ve 2021 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,
b) Gelir tablolarını,
c) Nakit akış tablolarını,
ç) Özsermaye değişim tablolarını ve
d) Kâr dağıtım tablolarını
31/5/2022 tarihine kadar Bakanlığa iletir.
(2) Teşebbüsler yurt dışı ve yurt içi bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine sermaye ma-

hiyetinde ödeme yaptıklarında ve/veya ilgili mevzuatı çerçevesinde borç verme durumunda
beş iş günü içerisinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 11 inci, 22 nci ve 23 üncü

maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/43)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdü-

rülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli
hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması,
hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenme-
sidir.

(2) Bu Tebliğ, 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre
ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda yer alan hayvancılık destekleme-
lerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Ser-
tifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı

olarak; illerde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen
formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen koruma ve ıslah projelerini,

b) Anaç koyun ve keçi: 5/11/2021 tarihi itibarıyla TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan
kayıtlarda 15/8/2020 ve öncesi doğan dişi koyun ve keçiyi,

c) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Arıcılara ait kovanlara dair bilgilerin kayıt altına alın-
dığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini, 

ç) Arılı kovan: Üreme kabiliyeti bulunan ana arılı ve en az dört arılı çerçeveye sahip
(eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı kolonisini,

d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
e) Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğası: Bakanlıktan izin alınarak ıslah amaçlı

tabii tohumlamada kullanılan sığır cinsi boğaları (manda dahil),
f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
g) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça düzenlenen en az

104 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya
kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış kişiyi,

ğ) Damızlık ana arı: Kontrollü izole alanda veya suni tohumlama ile üretilen, ırkının
özelliklerini taşıyan, üretim yılı için belirlenen renk ile işaretli/numaralı ana arıyı,

h) Damızlık koç ve teke: Islah programına dahil, SOYBİS’te kayıtlı ve verimlerine göre
değerlendirilerek seçilen aday safkan koç ve tekeleri,

ı) Damızlık koyun ve keçi: Islah programına dahil, SOYBİS’te kayıtlı ve doğum yapmış
safkan koyun ve keçileri,

i) Dişi manda: 1/1/2021 tarihinden önce doğmuş dişi mandaları,
j) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen gebe veya gebe olmayan dişi

sığırı (manda dahil),
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k) Düve Destekleme Kayıt Sistemi: Düve alım desteği ile ilgili bilgilerin kayıtlarının
tutulduğu, izlendiği, raporlandığı ve duvedestek.tarim.gov.tr adresindeki Bakanlık kayıt siste-
mini,

l) E-ıslah: Islah amacıyla sığır cinsi hayvanların soy kütüğü ve verimlerine ilişkin ka-
yıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

m) Elit sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk Elinde Islah Programı kapsamında,
kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan işletme sürülerini,

n) Enstitü: TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerini, 
o) Halk Elinde Islah Programı: TAGEM tarafından koyun-keçi ve Anadolu Mandala-

rında yetiştirici şartlarında ülkesel düzeyde uygulanan ıslah projelerini,
ö) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların Sığır

Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,
p) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
r) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakan-
lıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya
kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi, 

s) Islah programı: Ulusal ve/veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzen-
lemek/yönlendirmek amacıyla yapılan ve yayınlanan çalışma planını,

ş) İl Islah Kurulu: İl müdür yardımcısı başkanlığında, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği
şube müdürü veya hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü, il birlik başkanı
veya il birlik müdürü, il müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim, bir ziraat mühendisi (zoo-
teknist) ve birlik bünyesinde görevli bir veteriner hekim veya ziraat mühendisinden (zooteknist)
oluşan kurulu,

t) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
u) İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi (İKS): İpekböceği yetiştiriciliğine ait bilgilerin kayıt

altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
ü) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakım ve beslemesinin yapıldığı Ba-

kanlık kayıt sistemine kayıtlı yerleri,
v) İşletme tescil belgesi: İşletmelere il veya ilçe müdürlüklerince verilen onaylı belge-

yi,
y) İzole bölge: Bakanlık tarafından bazı hayvan türlerinin girişine ve yetiştirilmesine

yasaklama veya kısıtlama getirilen yerleri,
z) Karar: 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Ser-
tifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararı,

aa) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kural-
larına Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay veya şartlı onay almış işletmeleri,

bb) Kırmızı Et Kayıt Sistemi (KES): Üreticilerin, kesimhanede kestirdiği hayvanlara
ve karkaslarına ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

cc) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hayvanı
tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından
izin verilen yer ve süre içinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

çç) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine
üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kaydedildiği
ve destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını, 
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dd) Küpe: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hay-
vanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e
uygun olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını, 

ee) Manda Islah Sistemi (MIS): Islah amacıyla manda türü hayvanların soy kütüğü ve
verimlerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

ff) Onaylı süt çiftliği: Bakanlıkça belirlenen standartlarda süt ürettiğine dair sertifika-
landırılan işletmeyi,

gg) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynaklarını yerinde ko-
ruma ve geliştirme (Halk Elinde Hayvan Islahı) ülkesel projelerini,

ğğ) Proje lideri: TAGEM tarafından alt projelerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen
kişiyi,

hh) Proje uygulama esasları yönergesi: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme proje-
lerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği halk elinde hayvan ıslahı uygulama
esasları yönergesini,

ıı) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme (ıslah) projelerinde
projenin işleyişi, idari ve desteklemeye esas konuların görüşülüp karara bağlandığı ve proje
uygulama esasları yönergesinde görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

ii) Resmî veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner he-
kimi,

jj) Satış belgesi: Fatura/e-Fatura (düzenleyenin onayladığı çıktısı ve xml formatında,
silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı) veya müstahsil makbuzunu,

kk) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma projelerinde;
TAGEM, Enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

ll) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekim-
liği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve
Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

mm) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetişti-
rilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,

nn) SOYBİS: Küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutul-
duğu kayıt sistemini,

oo) Soy kütüğü: Hayvan ırklarına göre yetiştirme ve verim kayıtlarının tutulduğu, iz-
lendiği, raporlandığı ve belgelendirildiği Bakanlık kayıt sistemini,

öö) Soy kütüğü sınıfı: E-ıslah kayıtlarına göre Bakanlık Talimatında belirlenen kıstaslar
doğrultusunda, Soy kütüğünde kayıtlı işletmelerin A, B, C veya D olarak sınıflandırılmasını, 

pp) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme (ıslah) proje-
lerinde; yetiştirici/yetiştirici temsilcisi ile Enstitü ve/veya İl Müdürlüğü arasında proje uygu-
lama esasları yönergesine göre yapılan sözleşmeleri,

rr) Süt verim ölçüm metodu: İşletmede, bir ineğin günlük süt veriminin bilgisayarlı sa-
ğım sistemi veya sağım sistemine bağlanılan süt ölçüm cihazı veya süt ölçüm kovası ile yapılan
ölçümlerini,

ss) Taban sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk Elinde Islah Programı kapsamında
ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

şş) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
tt) Tiftik Kayıt Sistemi (TKS): Tiftik üreticilerinin ve tiftik satışına ilişkin kayıtların

tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
uu) TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetme-

liği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hü-
kümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar
ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,
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üü) Veteriner Bilgi Sistemi: Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) yer alan hayvan has-
talıkları, aşı uygulamaları ve hayvan sağlığı desteklemelerine ait kayıtlar ve benzeri bilgilerin
tutulduğu sistemi,

vv) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen şartlara ve sağlık şartlarına uygun
olduğunu gösteren, resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belge-
yi,

yy) Yerinde koruma: Ait olduğu ırkın özelliklerini muhafaza etmek üzere, yerli evcil
hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yetiştirme
yapılan işletmelerde korunmasını,

zz) Yetiştirici merkezleri: 27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve
3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39) kapsamında kurulan
düve yetiştirici merkezleri ile 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve 15/4/2017 ta-
rihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/19) kapsamında kurulan
manda yetiştirici merkezlerini,

aaa) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve gelişti-
rilmesi (Halk Elinde Hayvan Islahı) projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerin yazılı
muvafakatı/taahhütnamesi ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

bbb) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişileri,
ccc) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Ka-

nuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen ve
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti
yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan üst birlik ortağı koope-
ratifleri,

ççç) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında,
verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi, 

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar
Buzağı desteklemesi
MADDE 4 – (1) Buzağı desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ya-

pılır:
a) Buzağılar 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı olmalı ve buzağıların

her iki veri tabanında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum ta-
rihleri aynı olmalıdır.

b) Buzağı, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle
yaşamış olmalıdır. Ancak, en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi
bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilir. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları
tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılır. İşletmeler, il/ilçe müdürlüklerine müracaat
ederler; şartları sağlayan işletmelerin listesi, askı ve/veya hak ediş listelerinin yayımlanmasın-
dan önce HAYGEM’e bildirilir.

c) Buzağıların programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) yapılmış ve
Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşı şartı
aranmaz.
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ç) Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme
kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır.
Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı
buzağılarından hesaplanır. E-ıslahta kayıtlı ölü doğum ve yavru atma hadiseleri buzağılama
olarak kabul edilir. İneklerin, TÜRKVET kayıtlarında bulunan, ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen
buzağıları hesaplamalarda dikkate alınmaz. Embriyo transferi sonucu doğan buzağıları kapsa-
maz.

d) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır. Çoklu doğumlarda her bir buzağı
desteklemeden faydalandırılır.

e) Destekleme ödemesi yapılan buzağıya, ilave destekleme koşullarının sonradan oluş-
ması durumunda sonraki dönemlerde ilave ödemeler yapılmaz.

f) Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, e-ıslah veri ta-
banına başvurusu girilen işletme sahibine yapılır.

g) Destekleme ödemeleri, iki dönem halinde yapılır. Her iki dönemde destekleme şart-
larını sağlamadığı için destekleme alamayan buzağılar, sonraki süreçte şartları sağlasa da des-
tekleme kapsamına alınmaz.

ğ) Destekleme süreci içerisinde ve ilgili mevzuat kapsamında, buzağıların küpeletil-
mesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması
ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden ye-
tiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin zamanında yapılmasından ise görevli
kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Kararda belirtilen illerde doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buza-
ğılara ilave destek verilir.

(3) Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan veya
bu ırkların Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılara,
birinci fıkrada belirtilen şartları da taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılır.

(4) Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğaların sperması ile suni tohumlama so-
nucu doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir.

(5) Soy kütüğüne kayıtlı olan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayarak buzağı des-
teğini hak eden ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyan buzağılara ilave destek verilir:

a) Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğmuş ve anası kendi
ırkı ile tohumlanmış olmalıdır. Yerli ırk analarda ırk uyumu şartı aranmaz. İşletmenin soy kü-
tüğüne giriş tarihinden önce doğan buzağılar, ilave destekten faydalandırılmaz.

b) Buzağının doğduğu işletme, soy kütüğüne 1/10/2021 tarihinden önce kaydedilmiş
ve 31/12/2021 tarihi itibarıyla kayıtlı olmalıdır. Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık
sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmalıdır.

c) İşletmede, Bakanlık veya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin
talimatlarına uygun olarak, üçten az olmamak üzere destekleme yılı itibarıyla soy kütüğünde
bulunduğu sürenin (ay olarak) 2/3’ü oranında aylık süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

ç) Süt ölçüm tarihinde, işletmenin etçi ırk ve melezleri hariç inek sayısının en az %
60’ının süt ölçümü yapılmış ve süt ölçüm tarihinden itibaren 120 gün içerisinde e-ıslaha kay-
dedilmiş olmalıdır.

d) Süt ölçüm tarihinde, süt ölçümü yapılmış en az 10 ineğin en az yarısında aynı mik-
tarda süt verim kaydı olması durumunda, işletmenin bu tarihteki süt ölçümü geçersiz sayılır.

e) Süt verim ölçümleri, standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmeli, öl-
çümler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya sağım sisteminden temin edilmiş olmalıdır. Askı
veya hak ediş listelerinin hazırlanması aşamasında işletmenin süt verim ölçüm metodu e-ıslahta
tanımlanmış olmalıdır. 
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f) Süt verim ölçümlerinin, talimatlara uygun olarak yapılmasından ve e-ıslaha kayde-
dilmesinden yetiştiriciler, yetiştiricilerin bilgilendirilmesinden, bildirilen süt verim ölçümlerinin
zamanında e-ıslaha kaydedilmesinden ve denetlemelerin yapılmasından Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumludur.

g) Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave olarak; e-ıslah kayıtlarına göre belirlenen soy
kütüğü sınıflandırmasına esas olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğ-
rultusunda destek ödenir.

ğ) İşletmelerin soy kütüğü sınıfı, e-ıslah kayıtlarından 2022 yılı Ocak ayında birinci
dönem askı listesi yayınlanmadan önce belirlenir, birinci ve ikinci dönem hak edişlerde geçerli
olur. İşletmelerin soy kütüğü sınıfının belirlenmesi, itirazlar doğrultusunda veya ihtiyaç halinde
birinci dönem hak ediş icmallerinin yayınlanması öncesi yenilenebilir. 

(6) Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum ta-
rihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve bilgisinin e-ıslah veri tabanına kayde-
dilmiş olması gerekir.

(7) İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, bu-
zağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar %
75’i, 101-500 başa kadar % 50’si ödenir. Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı, en
yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplanır. İkinci dönemde,
birinci dönemde destek alan buzağı sayısı da dikkate alınarak ödeme yapılır.

(8) Gerçek veya tüzel kişilik adına birden fazla işletme olması durumunda, kademeli
ödeme her bir işletme numarası için ayrı uygulanır. 

(9) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyor-

larsa, almak istedikleri örgüt üzerinden, kooperatifler aracılığıyla almak isteyenler bölge veya
il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğü ilave desteklemesi alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri
il birlikleri üzerinden; herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine
başvururlar.

b) Başvurular, birinci dönem için 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem için ise
1/4/2022-15/6/2022 tarihleri arasında yapılır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler,
ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçer-
sizdir. Başvurular destekleme yılı için geçerlidir.

c) Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin baş-
vurularından sorumludur. Bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi
bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru yapmak zorundadır. Yetiştirici/üretici örgütleri,
her ne sebeple olursa olsun üyesinin yazılı destekleme başvurusunu geri çeviremez. Üyesinin
destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu üyeleri adına başvuru
yapamazlar.

(10) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin hazırlanması:
a) Destekleme başvuruları, birinci dönem için 15/1/2022, ikinci dönem için ise 1/7/2022

tarihine kadar, il/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslaha kaydedilir. Yanlışlıkların veya süresi içe-
risinde başvuru olduğu halde girilmeyen eksikliklerin giderilmesi için 1 ay süreyle uzatılarak
e-ıslah başvuru kayıtları açılır.

b) Başvuruların son kayıt tarihindeki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının verilerin-
den, birinci dönemde destekleme yılının ilk sekiz ayında doğan buzağılar için, ikinci dönemde
ise destekleme yılının tümünde doğan ancak birinci dönemde destekleme almayan buzağılar
için desteklemeye esas icmal-1 (askı) listesi 10 iş günü içerisinde HAYGEM tarafından hazır-
lanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İl/ilçe müdürlükleri, icmal-1 listelerini sistemden alarak 10 iş
günü süre ile askıya çıkarır. Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri tutanağa bağlanır.
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c) Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili
olarak birinci dönem için 15/2/2022, ikinci dönem için 1/8/2022 tarihine kadar ilgili sistemlerde
gerekli iş ve işlemler yapılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş
kabul edilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

ç) Askı sonrası işlemlerin tamamlandığı tarihteki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının
verilerinden, ilçe bazlı icmal-2 (hak ediş) listeleri 10 iş günü içerisinde HAYGEM tarafından
hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, yayımlanan listeleri onaylayarak il mü-
dürlüğüne gönderir.

d) İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayım-
lanan icmal-3 (il özet hak ediş) listesi, il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak listenin
yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(11) 1/8/2022 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına
alınmaz.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
MADDE 5 – (1) Islah amaçlı süt içerik analizi desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara

ve kurallara göre yapılır:
a) İşletme, 1/10/2021 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş, işletme süt ölçüm me-

todu tanımlanmış ve en az geçerli bir süt analizi yapılmış, en az on baş suni tohumlama sonucu
doğmuş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip olmalıdır.

b) İneklerde, 16/3/2021-31/12/2021 tarihleri arasında en az iki olmak üzere yağ ve pro-
tein oranı ile somatik hücre sayısı yönünden geçerli süt içerik analizi yaptırılmış olmalıdır.

c) Analizlerde, yağ ve protein oranı için %2,5-7 arasında olan değerler, somatik hücre
sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak destekleme kap-
samına alınır.

ç) Geçerli iki analiz arasındaki süre en az 20 gün olmalıdır.
d) Bir işletmede, analiz yapılan tarihteki analiz sonuçlarının (% yağ ve/veya protein)

aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılır.
Süt analiz sonuçlarında tereddüt olması halinde Bakanlıkça yapılan değerlendirme esastır.

e) Süt analizleri, Bakanlıktan izinli veya ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin bu amaçla
kurdukları laboratuvarlarda yapılır. Süt analiz sonuçları, analiz yapılan cihazdan online olarak
e-ıslah veri tabanına aktarılır.

f) Destekleme yılında süt analizi yapılan her inek için bir kez destekleme yapılır. İneğin
işletme değiştirmesi halinde, desteklemeden son analizi yaptıran ve desteklemenin tüm şartla-
rını sağlayan işletme yararlandırılır.

g) Süt analizi yapılan ineğin son buzağılaması 1/12/2021 tarihinden önce ve analiz tarihi
ile arasındaki süre en fazla 610 gün olmalıdır.

ğ) İneğin analiz öncesi son buzağılamasından, e-ıslahta kayıtlı buzağısı olmalıdır. Yavru
atmalar buzağılama olarak kabul edilmez, varsa önceki buzağılama dikkate alınır.

h) Askı veya hak ediş listelerinin hazırlanması aşamasında, ineğin son buzağılamasın-
dan sonra en az 3 olmak üzere, günlük süt verim ölçümü yapılmış olmalıdır.

ı) Süt içerik analizi yapılan inek, analiz tarihinde TÜRKVET veri tabanında aynı işlet-
mede, cinsiyeti dişi ve yaşıyor olmalıdır. 

(2) Islah amaçlı süt içerik analiz çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha aktarımın-
dan, damızlık sığır yetiştirici il birlikleri ve Merkez Birliği sorumludur.

(3) 2021 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde buzağı desteklemesine damızlık
sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de
başvuru yapmış sayılır. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 1/2/2022 tarihine
kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlük-
lerine başvuru yapabilir, buzağı desteklemesi olmadığı için sonradan yapılan bu başvurular il
müdürlüklerince liste halinde askı veya hak ediş işlemleri öncesi HAYGEM’e bildirilir.
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(4) İcmallerin düzenlenmesine ilişkin hususlar şunlardır:
a) HAYGEM tarafından 2022 yılı Şubat ayının ilk yarısında e-ıslah sistemi üzerinden

ıslah amaçlı süt içerik analizine ait icmal-1 (askı) listeleri hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır.
Sistemden alınan icmal-1 listesi, il/ilçe müdürlükleri tarafından 10 iş günü süre ile askıya çı-
karılır. Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri, yetiştirici birliği temsilcilerinin de iştirakiyle
tutanağa bağlanır.

b) İl/ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili
olarak 1/3/2022 tarihine kadar ilgili sistemlerde gerekli iş ve işlemler yapılır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar
değerlendirmeye alınmaz.

c) 2022 yılı Mart ayının ilk yarısında ilçe bazlı icmal-2 (hak ediş) listeleri HAYGEM
tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, yayımlanan listeleri onayla-
yarak il müdürlüğüne gönderir.

ç) İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayım-
lanan icmal-3 (il özet hak ediş) listesi, il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak listenin
yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Malak desteklemesi
MADDE 6 – (1) Malak desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ya-

pılır:
a) Malaklar, 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.
b) Malaklar küpelenerek, doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu

işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.
c) Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere, malakların programlı

aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kay-
dedilmiş olmalıdır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kural-
lara göre yapılır:

a) Malakların doğduğu işletme, 31/12/2021 tarihine kadar MIS’a kaydedilmiş olmalı-
dır.

b) Malakların ana ve babası MIS’ta kayıtlı olmalıdır.
c) Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy

kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.
(3) Suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve

kurallara göre yapılır:
a) Malaklar, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi almaya hak kazanmış ol-

malıdır.
b) MIS’ta suni tohumlama kaydı bulunmalıdır.
(4) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla,

üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
b) Birinci dönem başvurular 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular

1/7/2022-1/8/2022 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde
başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulun-
duğu halde, eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliğin
giderilmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

(5) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvuruları; il/ilçe müdürlükleri tarafından, malak desteği için TÜRK-

VET, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi için ise MIS’ta yayımlanan destek almayı
hak eden malak listesi üzerinden değerlendirilir ve buna göre icmal-1 hazırlanır. Hazırlanan
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birinci dönem icmal-1 listesi 24/1/2022 tarihinden itibaren, ikinci dönem icmal-1 listesi
22/8/2022 tarihinden itibaren 5 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı baş-
langıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır; askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 iş günü içerisinde il
müdürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak birinci dönem ödeme icmali 25/2/2022 tarihine kadar,
ikinci dönem ödeme icmali 16/9/2022 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet
sitesinde yayımlanır.

(6) Malak desteklemelerinde, soy kütüğü faaliyetlerinin, soy kütüğüne kayıtlı malak
ilave desteklemesine ve suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesine esas kayıtların
doğruluğundan Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu
olup bu birlikler haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak
için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Dişi manda desteklemesi
MADDE 7 – (1) Dişi manda desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre

yapılır:
a) Dişi mandanın doğum tarihi 1/1/2021 tarihinden önce olmalıdır.
b) İşletmeler ve dişi mandalar 31/12/2021 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı olma-

lıdır.
c) TÜRKVET’te dişi mandaların işletmeye geliş tarihi, 1/10/2021 tarihinden önce ol-

malıdır.
ç) Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2021- 31/12/2021 ta-

rihleri arasında diğer illerdeki işletmelerine veteriner sağlık raporu ile nakletmeleri halinde,
desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve
kurallara göre yapılır:

a) Dişi mandalar 31/12/2021 tarihi itibarıyla MIS’ta kayıtlı olmalıdır.
b) İşletmede, 2021 yılında en az 5 ay süt ölçümü yapılmış olmalıdır.
c) Süt ölçümü yapılan ayda, sağılan mandaların en az yarısının süt verimleri ölçülmüş

ve MIS’a kaydedilmiş olmalıdır.
ç) Süt verimleri; standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmüş olmalı, öl-

çümler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya sağım sisteminden temin edilebilmelidir.
d) Ön soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar bu desteklemeden yararlanamazlar.
e) Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy

kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.
(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla,

üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
b) Başvurular 31/12/2021 tarihine kadar yapılır.
(4) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvuruları; il/ilçe müdürlükleri tarafından, dişi manda desteği için

TÜRKVET, soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesi için ise MIS’ta yayımlanan
destek almayı hak eden işletmelerin listesi üzerinden değerlendirilir ve buna göre icmal-1 ha-
zırlanır. Hazırlanan icmal-1 listesi 24/1/2022 tarihinden itibaren 5 iş günü süre ile il/ilçe mü-
dürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.
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b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 iş günü içerisinde il
müdürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak 25/2/2022 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet
sitesinde yayımlanır.

(5) Dişi manda desteklemelerinde, soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğüne kayıtlı
dişi manda ilave desteklemesine esas kayıtların doğruluğundan Türkiye Damızlık Manda Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup bu birlikler haksız ödemeleri engellemek
ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi
MADDE 8 – (1) Anaç koyun ve keçi desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kural-

lara göre yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler 15/8/2020 ve öncesi doğmuş ol-

malıdır.
b) Yetiştirici, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.
c) Anaç koyun ve keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET’te kayıtlı olmalı-

dır.
ç) Desteklemelerde, 5/11/2021 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki

kayıtlar üzerinden il/ilçe müdürlüklerince işletmede, süresi içerisinde, yerinde yapılan tespitler
esas alınır.

d) Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiri-
ciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunmalıdır.

(2) KKBS’de kesin icmale aktarılan anaç küçükbaş hayvanlardan saf ırk Tiftik (Ankara)
keçilerine Kararda belirtilen tutarda ilave destek verilir.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık

koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 17/12/2021 tarihine kadar başvurur. Birlik,
5/11/2021 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır.

b) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, başvurularını aldıkları yetiştiricilerin
kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunun (aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C.
kimlik numarası, sahiplik bilgisi, anaç hayvan sayısı ve benzeri) kontrolünü TÜRKVET’ten
yaparak hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek
TÜRKVET’te gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.

c) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri almış oldukları başvuruları 17/12/2021
tarihine kadar KKBS’ye kaydeder ve KKBS’den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini
içeren listeleri 24/12/2021 tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne iletir.

ç) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri başvuru listelerindeki bilgilerin doğru-
luğundan sorumludur. Başvuru listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırıl-
maz.

(4) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvurusu yapılan hayvanların, 5/11/2021 tarihinde TÜRKVET’ten

KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından işletmede
yerinde tespitleri yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne tespit için,
belirtilen süre içerisinde başvurur.
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c) Başvuruda bulunan yetiştiricilerin hayvanlarının 5/11/2021 tarihi sonrasında il/ilçe
müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı il sınırları
içerisindeki işletme/işletmelerinde olması zorunludur.

ç) 5/11/2021 tarihinden sonra il/ilçe müdürlüklerince düzenlenmiş olan veteriner sağlık
raporları yerinde tespit olarak kabul edilir.

d) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip icmal-1 listeleri KKBS’den
alınarak 10 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi
tutanağa bağlanır.

e) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, bilgiler
doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak
doğurmaz.

f) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır ve askı süresi bitiminden itibaren 10 iş günü
içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi
bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

g) Desteklemeye esas KKBS’den alınan icmal-2 listesi ilçe müdürlüklerince onaylanır
ve 3 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

ğ) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak en geç 3 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(5) Göçer yetiştiricilerin anaç koyun ve keçilerine Kararda belirtilen ilave destekleme
işlemleri aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Anaç koyun ve keçi desteklemeleri kesin icmal işlemlerinin tamamlanmasını mütea-
kip, göçer yetiştiricilerin il/ilçe müdürlüklerince düzenlenmiş veteriner sağlık raporlarında yer
alan desteklemesi uygun görülen anaç koyun ve keçilerinin KKBS’de ilgili modüle kaydı ger-
çekleştirilir.

b) Söz konusu veteriner sağlık raporlarının bir nüshası yerinde tespit tutanağına ekle-
nir.

c) Ödemeye esas icmal işlemleri Bakanlıkça belirlenir.
(6) Anaç koyun ve keçi desteklemesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:
a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme

ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
b) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal lis-

teleri KKBS üzerinden yayınlanır.
c) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle

hayvan tespitleri il müdürlüğünce belirlenen süre içerisinde yapılır.
Sürü büyütme ve yenileme desteği 
MADDE 9 – (1) Sürü büyütme ve yenileme desteği aşağıda belirtilen şartlara ve ku-

rallara göre yapılır:
a) 2021 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedil-

miş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılırlar.
b) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler, 15/8/2019-15/8/2020 tarihleri

arasında doğmuş olmalıdır. Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar desteklemeden yararlandı-
rılmaz.

c) KKBS veri tabanında son iki yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler
ile anaç koyun ve keçileri belirlenerek, ikinci yıl sürüsüne ilave olan anaç koyun ve keçiler
((b) bendinde belirtilen tarih aralığında doğanlar) için Bakanlıkça belirlenecek artış oranında
ilave destek verilir.

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
MADDE 10 – (1) Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve ku-

rallara göre yapılır:
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a) Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun/keçi yetiştiricileri
ile bu işletmelerde yetiştirilen ve seçilen damızlık koç/tekeleri alan yetiştiriciler bu destekle-
meden faydalanır.

b) Yetiştirici, il damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.
c) Desteklemeden yararlanacak yetiştiricilerin üyesi olduğu il birliği, Bakanlıktan soy

kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır. Damızlık koç/teke alacak yetiştiricilerin üyesi oldukları
il birliklerinde ise bu şart aranmaz.

ç) Damızlık koyun/keçiler ile koç/tekeler, küpelenmiş ve TÜRKVET’e kayıtlı olmalı-
dır.

d) 2021 yılı içerisinde aşım bilgileri olan,  16/5/2021-15/5/2022 tarihleri arasında do-
ğum yapmış damızlık koyun/keçiler desteklemeden yararlandırılır. 1/9/2022 tarihine kadar olu-
şan ve sisteme girilen kayıtlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır. 

e) Desteklemeden yararlanacak damızlık koyun/keçilerin aşım, doğum ve yavrularının
verim kayıtları SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.

f) Damızlık koç/teke satın alan yetiştiricilere yapılacak olan desteklemelerde SOYBİS’te
yayımlanan koç/teke listeleri esas alınır.

g) Soy Kütüğü kapsamına alınan tüm ırklarda doğan yavrular ana, baba ve doğum ağır-
lığı ile birlikte;

1) İvesi, Tahirova ve Sakız koyun ırkları ile Kilis ve Türk Saanen keçi ırklarında bir ay
arayla en az 3 süt ölçümü,

2) Tiftik keçisinde SOYBİS’e kayıtlı hayvanlar içerisinde ilkine doğum yapan en az
bir baş hayvanı bulunmak şartıyla, ilkine doğum yapan hayvanın tiftik verimi ve doğan yavru-
ların 8 inci ve 20 nci hafta veya 90 ıncı gün canlı ağırlığı,

3) Diğer koyun/keçi ırklarında, doğan yavruların 8 inci ve 20 nci hafta veya 90 ıncı
gün canlı ağırlığı,  

SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.
ğ) Çoklu doğumlarda tüm yavruların verim kayıtları SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.
h) SOYBİS’e kayıtlı işletmelerde doğan ve seçilen damızlık koç/teke adaylarından alan,

ıslah programına dahil olmak isteyen ve en az 50 baş koyun/keçisi bulunan yetiştiricilere, ıslah
yapacağı ırktan olmak şartıyla, 50 baş koyun/keçi için bir baş koç/teke olmak üzere en fazla 5
baş için destekleme ödemesi yapılır. Yetiştiricilerin satın aldığı koç/tekelerin katılacağı sürü-
lerde saflık aranmaz.

ı) Damızlık koyun/keçiler için küçükbaş soy kütüğü desteklemesinden faydalanan ye-
tiştiriciler, koç/teke listelerinde olması şartıyla kendi işletmesi dışından alacağı koç/tekeler için
de damızlık koç/teke desteğinden yararlanır.

i) Desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı, ıslah programında her il için belirtilen
toplam sayıyı geçemez.

j) Damızlık koç/teke alım-satımı il birlikleri tarafından yapılır ve satış için gerekli bel-
geler birlikler tarafından düzenlenir.

k) Desteklemeden yararlanacak hayvanlar, yıl içerisinde yapılan desteklemeden bir kez
yararlanır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Islah programı kapsamında SOYBİS’e kayıtlı yetiştiriciler, damızlık koyun/keçileri

için üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliğine dilekçe ile 28/2/2022 tarihine
kadar başvurur.

b) Soy kütüğü işletmelerinden koç/teke alan yetiştiriciler, SOYBİS’te yayımlanan
koç/teke listelerindeki hayvanlardan olmak şartıyla SOYBİS’te koç/teke listelerinin yayımlan-
masını müteakip işletmesinin bulunduğu ildeki üyesi olduğu il birliğine taahhütname ve dilekçe
ile 15 gün içinde başvurur. İl birlikleri yetiştirici tarafından satın alınan koç/teke destekleme
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başvuru bilgilerini SOYBİS veri tabanına kaydeder. Koç/teke alım ve dağıtım işlemleri il bir-
liklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilir. İl birlikleri koç/teke alımı için başvuru yapan ye-
tiştiricilerin isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri her ayın son iş günü içinde il müdürlüğüne
iletir.

c) İl birlikleri, damızlık koyun/keçiler için almış oldukları destekleme başvurularını
son başvuru tarihinden sonraki 5 iş günü içinde sisteme kaydeder. Sistemden aldıkları üyelerinin
isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri 5 iş günü içinde il müdürlüğüne iletir.

ç) Destekleme ile ilgili başvuru dilekçesi, taahhütname ve çalışma takvimi HAYGEM
tarafından talimatla belirlenir.

(3) İcmallerin düzenlenmesi ve itiraz:
a) İl müdürlüklerine verilen başvuru listelerindeki bilgilerin doğruluğundan il birlikleri

sorumludur. Başvuru listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalanamaz.
b) İl müdürlükleri tarafından icmal-1 listeleri sistemden alınarak il/ilçe müdürlüklerine

gönderilerek 5 iş günü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.
c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-

risinde il ıslah kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır, itirazın kabulü halinde ge-
rekli düzeltmeler il müdürlüğü tarafından ilgili sistem üzerinden yapılır. Askı süresince herhangi
bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) İtiraz süresi bitiminde il müdürlükleri tarafından alınan ödemeye esas icmal-2 listeleri
onaylanarak 5 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir. 

d) Damızlık koyun/keçiler ve koç/tekeler için destekleme ödemelerine ilişkin dönemleri
içeren takvim HAYGEM’ce belirlenir. 

Arılı kovan desteklemesi
MADDE 11 – (1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:
a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye

olmayan üreticiler, desteklemeden faydalandırılır.
b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.
c) Üreticiler en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerden, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla

birlik üyesi olanlar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne, diğer üreticiler ise il/ilçe mü-
dürlüklerine başvurarak AKS’den alınacak destekleme başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin
doğruluğunu beyan ederek onaylatırlar.

b) Üreticiler, AKS’de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde
bulunamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.

c) Arıcılar, onaylatmış oldukları başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe mü-
dürlüğüne bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde başvurur.

ç) Başvuru yapılması ile arılı kovan tespit işlemleri başlatılır.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların tespitleri, AKS’deki kayıtlar esas alı-

narak, 22/10/2021 tarihinden başlamak üzere bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren iki ay
içerisinde, en az iki  il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır. Tespit sonucunda
arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plaka-
larının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısının
AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdür-
lükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları arıcının kayıtlı olunan il/ilçe müdürlü-
ğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış
olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.
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c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan icmal-1 listesi son tespit tarihinin bitişini
takip eden onuncu iş gününden başlamak üzere il/ilçe müdürlüğünde on iş günü süre ile askıya
çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi
bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağ-
lanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve beş iş günü içerisinde
il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak on iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Damızlık ana arı desteklemesi
MADDE 12 – (1) Damızlık ana arı desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapı-

lır:
a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye

olmayan üreticiler, damızlık ana arı desteklemesinden faydalandırılır.
b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.
c) Damızlık ana arılar; Bakanlık arıcılık müesseselerinden, Bakanlıktan damızlık üretim

izinli veya izole bölge içerisinde üretim yapan ana arı üretim izinli işletmelerden satın alınmış
olmalıdır.

ç) Damızlık ana arılar, 2021 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli ve etiketle numaralan-
dırılmış olmalı, nakliye kafeslerinde üreten işletmenin numarası bulunmalıdır.

d) Damızlık ana arılar, üreticileri tarafından satış belgesi ile belgelendirilmiş ve satış
belge bilgileri AKS’ye girilmiş olmalıdır. (Bayi tarafından kesilen faturalar kabul edilmez.)
Satış belgesinde; damızlık ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, ad-
resi, TCKN/VKN, damızlık ana arı sayısı, fiyatı, tarihi belirlenir.

e) Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %5’i
kadarı yararlandırılır. Bu sayı toplamda yirmi adedi geçemez.

f) Damızlık ana arı üreten işletmeler desteklemeden yararlandırılmaz.
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Birlik üyesi arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü, üye olmayan arıcılar ise

il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla AKS’den alınacak başvuru dilekçesine, satış belgesinin aslını
da ekleyerek bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde arılığının bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Başvuru yapılması ile damızlık ana arı tespit işlemleri başlatılır.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvurusu yapılan damızlık ana arıların tespitleri; AKS’deki kayıtları

esas alınarak bu Tebliğin yayınlanma tarihinden itibaren iki ay içerisinde, en az iki  il/ilçe mü-
dürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır. Tespitlerde damızlık ana arılar renk işareti ve
numarası yönünden kontrol edilir.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdür-
lükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlü-
ğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış
olan gezginci arıcıların tespit işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapı-
larak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi son tespit tarihinin bitişini takip eden onuncu
iş gününden başlamak üzere il/ilçe müdürlüğünde on gün süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç
ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren beş iş günü
içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi
bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.
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d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, beş iş günü içerisinde il
müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak on gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Yangın ve selden zarar gören kovan desteklemesi 
MADDE 13 – (1) Yangın ve selden kovanları zarar gören üreticilerin desteklenmesi

aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır: 
a) Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, 2021 yılı içerisinde yangın ve selden kovanları zarar

gören üreticiler desteklemeden faydalandırılır.
b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.
c) İl/İlçe müdürlüğünde yangın ve selden zarar gören üreticilerin desteklenmesine esas

komisyon oluşturulur.
ç) Komisyon tarafından tespiti yapılan yangın ve selden zarar gören arıcılar destekle-

meden yararlandırılır.
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Arıcılar, bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yangın ve sel ya-

şanan il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
b) Komisyon tarafından hasar tespiti yapılmış yangın ve selden zarar gören üreticilerin

başvuruları kabul edilir.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Komisyon tarafından, destekleme başvurusunda bulunan üreticilerin ne kadar kovan

için desteklemeden faydalanacağı belirlenir.  
b) Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan

arıcılar desteklenmez.
c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan yangın ve selden zarar gören kovan des-

tekleme icmal-1 listesi son tespit tarihinin bitişini takip eden onuncu iş gününden başlamak
üzere il/ilçe müdürlüğünde on iş günü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa
bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi
bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağ-
lanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-1 listesi onaylanır ve beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne
gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-1’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-2 listesi onaylanarak on iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Çam balı telafi desteklemesi 
MADDE 14 – (1) Çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı ya-

şayan üreticilerin desteklenmesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır: 
a) Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, 2021 yılı içerisinde çam balı üretim alanlarının zarar

görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan üreticiler çam balı telafi desteklemesinden faydalandı-
rılır.

b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.
c) Çam balı üretimi yapılan il/ilçe müdürlüklerinde, çam balı telafi desteklenmesine

esas komisyon oluşturulur.
ç) Çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu arılı kovanlarında komisyon tara-

fından hasar tespiti yapılan ve üretim kaybı yaşayan arıcılar desteklemeden yararlandırılır.
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Arıcılar, bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde çam balı üretimi

yapılan il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
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b) Komisyon tarafından, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı
yaşayan üreticilerin başvuruları kabul edilir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Komisyon tarafından destekleme başvurusunda bulunan üreticilere, ürün kaybı tela-

fisi için kovan başına desteklemeden faydalandırılır.
b) Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan

arıcılar desteklenmez.
c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan çam balı telafi destekleme icmal-1 listesi

son tespit tarihinin bitişini takip eden onuncu iş gününden başlamak üzere il/ilçe müdürlüğünde
on iş günü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi
bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağ-
lanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-1 listesi oluşturularak onaylanır ve beş iş günü içerisinde
il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-1’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-2 listesi onaylanarak on iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
MADDE 15 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi aşağıda belirtilen şartlara

ve kurallara göre yapılır:
a) İpekböceği tohumu üretim ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır. İpekböceği to-

hum desteğinden Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yararlanır. İl/ilçe mü-
dürlükleri veya kooperatifler tarafından Kozabirlik’e iletilen talep sayısına göre, 2021 yılı bahar
döneminde ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen kutu sayısı kadar destekleme yapılır. Destekle-
meye esas kutu sayısı ve dağıtımına ilişkin bilgiler İKS’ye Kozabirlik/kooperatifler tarafından
girilir.

b) İpekböceği yaş koza desteğinden İKS’ye kayıtlı üreticiler yararlandırılır. Üretici,
ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifler veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi
olan işletmelere satmış ve bu satışlar, müstahsil makbuzu ile belgelendirilmiş olmalıdır. Satılan
yaş koza miktarı ile dağıtılan tohum kutu adedi teknik ve bilimsel yönden uyumlu olmalıdır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) İpekböceği tohumu desteği başvurusu Kozabirlik tarafından il müdürlüğüne yapılır.

Kozabirlik dağıttığı kutu sayıları ve üreticilere ilişkin verileri İKS’den alarak icmale esas listeyi
il müdürlüğüne iletir. Veri girişi ve bilgilerin doğruluğundan Kozabirlik/kooperatifler sorum-
ludur.

b) İpekböceği yaş koza desteği başvuruları, üreticiler tarafından dilekçe ile yaş koza
satışının yapıldığı kooperatif/işletmeye yapılır. Kooperatif/işletme satın aldığı yaş koza miktarı
ve üreticilere ilişkin verileri İKS’ye girerek desteklemeye esas listeyi oluşturur. İKS’den alınan
“Desteklemeye Esas Yaş Koza Ürün Alım Bordrosu” kooperatif/işletme tarafından “Yaş Koza
Desteklemesi Hak Ediş Belgesi” düzenlenmek üzere kooperatif/işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne gönderilir. Veri girişi ve bilgilerin doğruluğundan kooperatif/işletme sorumlu-
dur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Kozabirlik tarafından hazırlanan ipekböceği tohumu desteğine ilişkin icmale esas

liste il müdürlüğü tarafından kontrol edilir, desteklemeye esas “İpekböceği Tohumu Dağıtım
İcmal ve Hak Ediş Belgesi” düzenlenerek onaylanır ve HAYGEM’e gönderilir.
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b) Kooperatif/işletme tarafından ipekböceği yaş koza desteği başvurularına ait listeler,
il/ilçe müdürlüğü tarafından kontrol edilerek desteklemeye esas “Yaş Koza Desteklemesi Hak
Ediş Belgesi” düzenlenir. Bu listeleri ilçe müdürlükleri il müdürlüğüne, il müdürlükleri de
onaylayarak HAYGEM’e gönderir.

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği
MADDE 16 – (1) Çoban istihdam desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre

yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş

hayvan varlığına sahip olmalıdır. Hayvan sayısının tespitinde 5/11/2021 tarihinde TÜRK-
VET’ten alınan yedek liste verileri esas alınır.

b) Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Bu
çobanların otlattığı sürüler en az iki işletmeden oluşmalı ve her bir işletmede en fazla doksan
dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulun-
malıdır.

c) Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Köy/mahalle sü-
rülerinde en az iki işletme için bir çoban desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını ta-
şıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuruda bu-
lunabilir.

ç) Çobanın, destekleme yılı Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle ya-
tırılmış olmalıdır. İl/ilçe müdürlüklerince, destekleme yılı için çobanın Sosyal Güvenlik Ku-
rumu prim ödemelerine ilişkin; borçluluk durumu, borçlanma yapılandırması durumu ve aylık
primlerinin uygun hizmet kodundan yatırılıp yatırılmadığı il/ilçe Sosyal Güvenlik Müdürlük-
lerinden sorgulanacaktır.

d) Başvuru yapan işletmede istihdam edilen çobanın ve köy/mahalle sürüsü çobanının
borçlanma yapılandırması yapanlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu
bulunmamalıdır. 

e) İşletmede istihdam edilen çoban, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu ödemek
üzere yapılandırmış ise işletme sahibinin/çobanın başvurusu kabul edilir, bir sonraki sene ve
devam eden senelerde destekleme başvurusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Prim borcunu öde-
me yapılandırması yaptırdığı halde taksitlerini ödemediği tespit edilirse bir önceki yılın des-
tekleme ödemesi geri iade alınır.

f) Destekleme başvurusunda bulunanlar, 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

1) İstihdam edilen çoban için, çalıştığı işletme üzerinden ilgili Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi, 

2) İşletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden aynı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendinin (4)  numaralı alt bendi,

3) İşletme sahibinin birinci dereceden yakını olan eşi, çocuğu ve anne-babası olan çoban
için işletmesi üzerinden aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (b)
bendinin (4)  numaralı  alt bendi,

4) Köy-mahalle sürüsü çobanları ise ilgili Kanun kapsamında isteğe bağlı Ek-5 Tarım
Sigortalı ya da 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi kapsamında isteğe bağlı veya 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)  numaralı alt bendi,

kapsamında yatırır.
g) Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primlerini 5510 sayılı Kanun kapsamında yatıran-

lardan Ek-5 Tarım sigortalı köy/mahalle sürü çobanları hariç olmak üzere 30 gün üzerinden
tam zamanlı olarak yatırmayanlar, borçlanma yapılandırması yapanlar hariç Sosyal Güvenlik
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Kurumu prim borcu bulunanlar, hayvancılık işletmesi bulunmayan veya fiilen çobanlık yap-
mayanlar, işletmede istihdam edildiği halde fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet me-
murları, emekliler ve on sekiz yaşından küçükler, destekleme kapsamında çoban olarak değer-
lendirilmez.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:
a) Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından di-

lekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki
belgeler istenir:

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Sürü yöneticisi sertifikası.
3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam edi-

liyor ise iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürüsü otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı
işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sa-
hibi/işletme sahibinin birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi.

4) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devletten alınan kare (QR) kodlu sigortalılık hizmet
döküm belgesi.

5) Çobana ait sigorta pirimleri ödemesine dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdür-
lüklerinden alınan prim ödemelerini ve borçluluk durumunu bildiren onaylı belge.

6) Çobana ait sigorta primlerinin borçlanma yapılandırması yapılmışsa Sosyal Güvenlik
Kurumu il/ilçe müdürlüklerinden alınan borçlanma yapılandırma durumunu ve borçlanma ya-
pılandırması taksitlerinin ödenme durumunu gösteren onaylı belge. 

b) Başvuruda sürü yöneticisi sertifikası ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm
belgesi eksik olsa da başvurular kabul edilir. 

c) Sigorta primleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
üzerinden yatırılanların sigortalılık hizmet döküm belgesinde 6121.12 Çoban/Sürü Yönetim
Elemanı (Küçükbaş Hayvan) koduna haiz olmaları şartı aranır, Ek-5 Tarım Sigortasında bu
kod aranmaz.

ç) İl/ilçe müdürlüğünce düzenlenecek ek belgeler, https://www.tarimorman.gov.tr/HAY-
GEM adresinde başvuruların başlaması ile yayımlanır. Desteklemeye esas işlemler ise
https://cobandestegi.tarim.gov.tr adresinde yer alan sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği
sisteminde (Sistem) yürütülür. 

d) Başvuru zamanında desteklemeye esas istenen belgelerin temininden ve bilgilerin
doğruluğundan işletme sahibi/çoban sorumludur.

e) Başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar; 14/1/2022 tarihinde son
bulur. 

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) İl/ilçe müdürlükleri, eksik evrak olduğu halde başvuru yapan işletmenin/çobanın baş-

vurusunu kabul eder, eksik evraklarını tamamlaması için 4/2/2022 tarihi mesai bitimine kadar
süre verir. Tespitlerini gerçekleştirir, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği sistemine veri
girişlerini yapar ve kaydeder. 

b) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeden yararlanacak işletmede/işletmelerde, çobanın
fiilen sürünün başında olup olmadığını ve sürüyü oluşturan hayvanların en az iki personel ta-
rafından yerinde tespitini 4/2/2022 tarihi mesai bitimine kadar yapar. 

c) Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin tespitleri, göçer olarak gittikleri il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından yapılır. Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe mü-
dürlüğüne tespit için başvurur, düzenlenen tespit tutanakları göçer yetiştiricinin destek başvu-
rusunu yaptığı il müdürlüğüne gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine
göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.
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ç) İl/İlçe müdürlükleri, işletme sahibinin/çobanın desteklemeye dilekçe ile başvurusunu
müteakiben Sistem’e kayıt işlemini yapar,  istihdam edilen çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu
prim ödemesi durumu, prim borçluluk durumu ve primlerin uygun hizmet kodundan yatırılıp
yatırılmadığına ilişkin il/ilçe Sosyal Güvenlik Müdürlüklerinden sorgulamasını başlatır, sigorta
prim sorgulaması sonucunda desteklemeye uygunluğu belirlenen, belirtilen tarihe kadar yerinde
sürü/çoban tespiti yapılan ve eksik evraklarını belirtilen tarihe kadar tamamlayan işletmenin/ço-
banın Sistem’de kayıtlı başvuru verilerine onay verilmesi işlemini 18/2/2022 tarihi mesai biti-
mine kadar yapar.

d) Onaylanan işletmelere ilişkin icmal-1 hazırlanır. Hazırlanan icmal-1 listesi 21/2/2022
tarihinden itibaren 5 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve
bitimi tutanağa bağlanır.

e) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde
yapılır. İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Sistem’e kayıt işlemi
yapılan ancak onayı sehven unutulan işletmenin/çobanın onaylarının verilmesi için Askı itiraz
dönemi süresince Sistem yeniden açılır. 

f) Müteakiben desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içe-
risinde il müdürlüğüne gönderilir.

g) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi oluşturularak 5 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

ğ) Desteklemeye süresi içinde başvuru yapan yetiştiricilerden sürü yöneticisi (çoban)
istihdamı desteği sistemine kayıtları sehven yapılamayanların kaydedilmesi ve onay işlemleri
için sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği sistemini açıp kapatmaya HAYGEM yetkilidir.

Düve alım desteği
MADDE 17 – (1) Düve alım desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapı-

lır:
a) Yetiştiricinin işletmesinin, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’e kayıt edilmiş

olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmek-
tedir.

b) Bir işletme; kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden ya-
rarlandırılır.

c) Düvelere/mandalara ilişkin teknik ve sağlık kriterleri ile desteklemeye esas
düve/manda alım bedeli Bakanlık tarafından belirlenir.

ç) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına
desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz.

d) Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari iş-
letmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri
ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, 1/7/2022 tarihinden önce TÜRKVET’te
kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır. 

e) Destekleme kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl
süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine
en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki
hayvanlar konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin
alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda
en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol
yapılır ve tutanağa bağlanır.

f) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ce
yapılır.
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(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:
a) Başvurular, işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine

yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru
sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Başvuru dilekçesi.
2) Başvuru formu. 
3) Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
4) Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
b) Başvuru tarihi ve süresi Bakanlık tarafından yayımlanacak talimatla belirlenir.
c) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya HAYGEM yet-

kilidir.
ç) Başvuru sırasında eksik/hatalı bulunan bilgi ve belgeler başvuru süresi içerisinde ta-

mamlanır. Zamanında eksik/hatalı bilgi ve belgelerini ibraz etmeyen başvuru sahibinin başvu-
rusu geçerli olmaz.

d) Başvurular tamamlanıp sisteme yüklendikten sonra başvuru sahibine sistemden alı-
nan “düve alım desteği başvuru formu” teslim edilir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Başvuru süresi ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından başvurularla ilgili istenen

bilgiler Düve Destekleme Kayıt Sistemine yüklenir. Yüklenen bilgilere göre oluşan puanlama
ve sıralamaya uygun icmal-1 sistemden alınır.

b) Sistemden alınan icmal-1, 5 iş günü süresince il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır.
Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) Askı süresi bitiminden sonra, puanlama ve sıralamaya esas icmal-2 listesi onaylana-
rak en geç 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

d) İl müdürlükleri, icmal-2’leri değerlendirir; iline ait puanlama ve sıralamaya esas ic-
mal-3’ü sistemden alır, onaylar ve 5 iş günü içinde HAYGEM’e gönderir.

e) İllerden gelen başvurular, HAYGEM tarafından bütçe imkânları çerçevesinde değer-
lendirilerek uygun bulunanlarla ilgili icmal-4 oluşturularak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlüğü, başvurusu uygun bulunanlara yazılı olarak bildirimde bulunur.
Başvurusu onaylanan ve hayvan almak isteyen yetiştiricilere Teknik ve Sağlık Şartnamesi ve-
rilir, beyan ve yükümlülüklerini içeren taahhütname alınır.

g) Gazi veya birinci derece şehit yakını olan başvuru sahipleri puanlama harici olup
doğrudan destekleme kapsamına alınır.

(4) Düve desteği hak ediş düzenlenmesi ve ödemeler:
a) Yetiştirici satın aldığı düvelere ait satış belgesi, pasaportları ve talimatlarla belirlenen

diğer belgeler ile birlikte dilekçeyle il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Hak ediş düzenlenebilmesi
için satın alınan düveler fiili olarak işletmeye getirilmiş ve işletme adına TÜRKVET’e kayıt
edilmiş olmalıdır. Hayvan hastalıkları veya karantina nedeniyle düvelerini işletmesine zama-
nında sevk edemeyen yetiştiriciye, HAYGEM tarafından, düvelerini başka bir işletmeye sevk
etme izni verilebilir.

b) Düvelere ilişkin il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılır ve tutanağa bağ-
lanır.

c) Her bir yetiştirici için tek hak ediş düzenlenir.
ç) Desteklemeye esas hak ediş listesi ilçe müdürlüğü tarafından her ayın 20’sine kadar

il müdürlüğüne gönderilir.
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d) Desteklemeye esas il hak ediş listesi, il müdürlüğü tarafından onaylanarak her ayın
25’ine kadar HAYGEM’e gönderilir.

Besilik erkek sığır/manda desteklemesi
MADDE 18 – (1) Besilik erkek sığır desteklemesi aşağıdaki şartlar ve kurallara göre

yapılır:
a) Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük, yurt içinde doğmuş, küpelenmiş,

TÜRKVET’e kaydedilmiş ve 1/1/2021–31/12/2021 tarihleri arasında mevzuata uygun kesim-
hanede kesilmiş olmalıdır.

b) Besilik erkek sığırların asgari karkas ağırlıkları, aşağıda yer alan tablodaki gibi ol-
malıdır. Sığır/manda ırklarının ve asgari karkas ağırlıklarının KES’e tanımlanması HAYGEM
tarafından yapılır. 

c) Desteklemeye esas hayvan sayısı yılı içinde en az 6 baş (6 dâhil) olan üreticiler, kır-
mızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmalıdır.

ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini
TÜRKVET kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde tamamlamış olmalıdır. Bu süre;

1) TÜRKVET’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile
TÜRKVET’e kayıt tarihi arasıdır.

2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı mad-
desi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden ke-
sime gönderilen sığırlarda, kesim ile TÜRKVET’e kayıt tarihi arasıdır.

3) Satış yoluyla 2 nci, 3 üncü işletmelere nakledildikten sonra kesime sevk edilen sı-
ğırlarda, kesim ile TÜRKVET’teki işletmeye geliş tarihi arasıdır.

4) Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanların, geçici kurban satış yerinde ge-
çen süreleri de besi süresine dahil edilir. Kurbanlık hayvanların destekten yararlanması için
mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olması gerekmektedir.

5) Başvuru sahibinin farklı işletmelerinde geçen süreler de besi süresine dahil edilir.
d) Bir yetiştirici en fazla 200 baş (200 dâhil) sığırı için destekten yararlandırılır.
e) Kesim bilgileri, KES veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.
f) Bakanlıkça mecburi kesime tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede

karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Üreticiler, kırmızı et üretici birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise

il/ilçe müdürlüklerine, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan,  TCKN/VKN, işletme numarası ve
adres bilgilerinin yer aldığı dilekçe ile başvurur.

1) Kesim ücreti faturası/alındı makbuzu/kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına
ilişkin satış belgesinin aslı veya aslı/dip koçanı il/ilçe müdürlüğü tarafından görülerek onay-
lanmış suretleri,

2) TÜRKVET’ten alınmış il/ilçe müdürlüğü onaylı kesim raporu.
b) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını

KES veri tabanına zamanında kaydeder.
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c) Besiye alınan hayvanların KES’e kayıt ettirilmesine ilişkin yapılacak iş ve işlemler
Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Kırmızı et üretici birlikleri tarafından KES’den alınan icmale esas tablo ve üreticilere

ait başvuru belgeleri ilgili il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğun-
dan birlikler sorumludur.

b) İl/ilçe müdürlükleri KES verileri ve belgeler üzerinden gerekli kontrolleri yaparak
desteklemeye esas icmal-1 listelerini düzenler.

c) İcmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde üreticilere ve birliklerine duyurulmak üzere
tutanaklı olarak askıya çıkarılır.

ç) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-
dirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru
kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak do-
ğurmaz.

d) İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen icmal-2 listeleri onay-
lanarak e-belgenet üzerinden il müdürlüğüne gönderilir.

e) İlçelerden gelen icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek ödemeye
esas icmal-3 hazırlanıp onaylanarak e-belgenet üzerinden HAYGEM’e gönderilir.

f) HAYGEM, gelen icmal listeleri ile KES’den alınan icmal listelerinin uyumunu kont-
rol eder. 

(4) Besilik erkek sığır desteklemesi ile ilgili çeşitli hükümler:
a) KES’e veri girişi/kontrol yapacak il sorumlularının şifre tahsisleri HAYGEM, ilçe

sorumlularının şifre tahsisleri il müdürlüğü, veri giriş yetkisi verilen birlik sorumlularının şifre
tahsisleri Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından yapılır. Merkez Birliği,
HAYGEM’den uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES’e veri giriş yetkisi verebilir.
HAYGEM gerek gördüğünde birliklerin veri giriş yetkisini iptal edebilir.

b) Elektronik ortamda alınan e-Fatura, http://www.efatura.gov.tr internet adresinde bu-
lunan e-Fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan çıktısı
ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal liste-
sinden çıkartılır. E-Fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü KES sorumlu personeli ta-
rafından imzalanır.

c) İl/ilçe müdürlüklerince incelenen destekleme başvurularına ilişkin evraklar, muhafaza
edilmek üzere ilgili yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme
ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi 
MADDE 19 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi aşa-

ğıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanlar

TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
b) Tiftik, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) veya damızlık

koyun keçi birliklerine ve 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında
onay almış, Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine satılmış olmalıdır. 

c) Tiftik desteklemesi kilogram üzerinden yapılır.
ç) Tiftik desteklemesine esas miktar satış belgesi ile belgelenmelidir. Müstahsil mak-

buzu/fatura üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, tiftik miktarı, cinsi (oğlak, ana-
mal, tali) fiyatı ve satış tarihi belirtilmiş olmalıdır.
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d) Sözleşmeli üretim kapsamında  Kararda yer alan ilave destek ödemesinin yapılması
için, üreticiler alım satıma ilişkin sözleşmeyi işletmenin TÜRKVET’e kayıtlı olduğu il/ilçede
Tiftik Kayıt Sistemine (TKS) kaydettirir. Sözleşmede yer alması gereken zorunlu alanlar
HAYGEM internet sitesinde yayımlanır. Alım satıma ilişkin sözleşme satış belgesindeki tarih-
ten önce TKS’ye kaydedilmelidir. 

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Üretici başvurusunu, tiftiğini Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesisine satmış ise işlet-

mesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne ve/veya tiftik satışını yaptığı Tiftikbirlik, bağlı koo-
peratifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine, işletme tescil belgesi ve dilekçe
ile birlikte yapar.

b) Tiftik alımı yapan Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetişti-
ricileri birlikleri, başvuruda bulunan ve tiftiğini satın aldığı üreticilere ilişkin ilçe bazlı icmale
esas tabloyu düzenler, başvuru evrakları ve satış belgeleri ile birlikte düzenledikleri tabloyu
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Genel Müdürlükçe belirlenen süre içerisinde ilgili il/ilçe
müdürlüklerine iletir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerinden

gelen desteklemeye esas başvurular ile tiftiğini Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesisine satan ve
il/ilçe müdürlüğüne başvuran üreticilerin başvuruları, il/ilçe müdürlükleri tarafından satış ya-
pılan tiftik miktarı ile işletmede bulunan hayvan sayıları yönünden kontrol edilir. Uygun bu-
lunanların bilgileri Genel Müdürlükçe belirlenen süre içerisinde TKS’ye kaydedilerek icmal-1
düzenlenir.

b) TKS veri tabanından alınan icmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takvi-
minde belirlenen süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme ta-
rihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-
dirilir.

d) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-1 listeleri ilçe müdürlük-
lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan icmal-2 listesini alır, kontrol
ederek uygun bulunması halinde onaylayarak HAYGEM’e gönderir.

Atık desteği
MADDE 20 – (1) Atık desteği aşağıdaki şartlar ve kurallara göre yapılır: 
a) Bakanlıkça belirlenen ve resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı

sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları
sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır.

b) Atık desteği ödenebilmesi için atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alın-
ması, aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması ve aşılamanın üzerinden yetmiş iki saat geçme-
mesi, aşının Veteriner Bilgi Sistemine kayıt edilmiş olması ile atığın resmî veteriner hekim ta-
rafından görülmesi gerekir.

c) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında atık oluştuğunda resmî veteriner
hekim tarafından atık görülür ve sadece atık oluştuğuna dair tespit tutanağı tanzim edilir. Tespit
tutanağına, hayvan sahibinin işletme numarası, hayvanın küpe numarası, gebeliğin kaçıncı
ayında atığın şekillendiği, aşı ile ilgili bilgiler, aşılama tarihi ve aşılamadan ne kadar zaman
sonra atık olayının şekillendiği bilgileri yazılmalıdır.
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ç) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklardan numune alınır.
Alınan numune, bölge Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne sığır ve koyun-keçi brusellozu
yönünden inceleme için gönderilir. Bakteriyolojik olarak bruselloz tespit edildiğinde atık yapan
hayvan için hayvan hastalığı tazminatı ile ilgili işlemler uygulanır. Bruselloz tespit edilmez ise
atık hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme icmallerinin düzenlenmesi:
a) İlçe müdürlüğünde görevli resmî veteriner hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sis-

temine veri girişi yapılır ve onaylanır.
b) İlçe müdürlüğü, Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler üzerinden ilçe icmal-

lerini tanzim eder, onaylar ve e-belgenet üzerinden il müdürlüğüne gönderir.
c) İl müdürlüğü, ilçelerden gelen icmallerin kontrolünü yaparak Veteriner Bilgi Siste-

minden il icmallerini tanzim eder, onaylar ve e-belgenet üzerinden HAYGEM’e gönderir.
ç) HAYGEM, gelen icmal listeleri ile Veteriner Bilgi Sisteminden alınan icmal listele-

rinin uyumunu kontrol eder. 
d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma tak-

vimi HAYGEM tarafından belirlenir.
Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
MADDE 21 – (1) Hastalıktan ari işletme desteklemesi aşağıdaki şartlar ve kurallara

göre yapılır:
a) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde

(Yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek
hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere, hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip damızlık düve işletmelerinde
bulunan, yurt içinde doğmuş tüm düveler için yetiştiricilere, hayvan başına destekleme ödemesi
yapılır.

c) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası almaya hak kazanan işletmelerde son
test tarihi ile 31/12/2021 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan tüm hayvanlar için
ek hak ediş düzenlenerek destekleme ödemesi yapılır.

ç) Destekleme ödemeleri, 20/2/2021 tarihli ve 2021/3 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler
Genelgesi kapsamında il/ilçe müdürlüğünce düzenlenen Tespit ve İnceleme Tutanağında yer
alan ve sertifika düzenlemek için yapılan son test tarihinde işletmede bulunan hayvan listesine
göre yapılır. 

d) Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501
baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

e) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip işletmelerde bulunan her ari
hayvana yılda bir kez destekleme ödemesi yapılır. Yıl içerisinde, destekleme ödemesinin ya-
pıldığı işletmeden başka bir işletmeye nakil olan ari hayvanlar için aynı yıl için ikinci bir des-
tekleme ödemesi yapılmaz.

f) Onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki, ari işletme desteği alan tüm
sığırlar için yetiştiricilere ilave destekleme ödemesi yapılır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına başvuruda bulunan yetiştiriciler,

hastalıktan ari işletme desteğine de başvurmuş sayılırlar.
(3) Destekleme icmallerinin düzenlenmesi ve askıya çıkarılması:
a) İlçe müdürlüğünde görevli resmî veteriner hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sis-

temine veri girişi yapılır ve onaylanır. 
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b) Veteriner Bilgi Sisteminden alınan icmal-1 listesi, yetiştiricilere duyurulmak üzere
il/ilçe müdürlüklerinde tutanaklı olarak askıya çıkarılır.

c) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-
dirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru
kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak do-
ğurmaz.

ç) İtirazların değerlendirilmesinden sonra Veteriner Bilgi Sisteminden düzenlenen İc-
mal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanır ve e-belgenet üzerinden il müdürlüğüne gönde-
rilir.

d) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerini, Veteriner Bilgi Sis-
teminden ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenler, onaylar ve e-belgenet üzerinden
HAYGEM’e gönderir.

e) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile Veteriner Bilgi Sisteminden alınan İcmal-3 lis-
telerinin uyumunu kontrol eder. 

f) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası almaya hak kazanan işletmelerde son
test tarihi ile 31/12/2021 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için ek
hak ediş düzenlenir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan 31/12/2021 tarihinde altı aylık
yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır. İşletmede bulunan toplam ari hayvan
sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkranın (d) bendinde yer alan sayısal değerler
dikkate alınarak belirlenir. 

g) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası almaya hak kazanan işletmelerde son
test tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasında işletmede doğan hayvanlar için, 1/1/2022 tarihi itiba-
rıyla on beş iş günü içerisinde, hayvanların kulak küpesi numaraları işaretlenerek Veteriner
Bilgi Sistemine veri girişi yapılır. Veteriner Bilgi Sistemine girilen veriler (icmal-1), il/ilçe mü-
dürlüklerinde, yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı süresinde icmal-1 liste-
lerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak iti-
razlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların değerlendirilmesin-
den sonra düzenlenen İcmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince Veteriner Bilgi Sisteminde onay-
lanarak il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 liste-
lerini, Veteriner Bilgi Sisteminden ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenler, onaylar
ve HAYGEM’e gönderir. HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile Veteriner Bilgi Sisteminden
alınan İcmal-3 listelerinin uyumunu kontrol eder. 

ğ) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası almaya hak kazanan işletmelerde
son test tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasında işletmeye, ari olmayan işletmeden gelen ve ari ol-
duğu tespit edildikten sonra işletmeye katılan hayvanların, 1/1/2022 tarihi itibarıyla on beş iş
günü içerisinde Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak (g) bendinde yer alan icmal-1
ve icmal-2 listelerine dâhil edilir. 

h) Onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm
sığırlar için, ilave destekleme ödemesi; ikinci ve üçüncü fıkralarda açıklandığı şekilde yapılır
ve ilgili icmal listelerine ilave edilir.

ı) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme
ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları
MADDE 22 – (1) Programlı aşı desteklemesi aşağıdaki şartlar ve kurallara göre yapı-

lır:
a) 18/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Ha-

reketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında Bakanlıkça programlanan illerde, il müdürlüğü ile
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veteriner hekim odası arasında yapılan protokol çerçevesinde, Şap, Brusella ve Sığırların No-
düler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruyucu aşıları tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Ka-
nuna göre serbest olarak icra eden serbest veteriner hekimler yararlanır.

b) Desteklemeden; kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile
teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler
yararlanamaz.

c) Destekleme ödemesi, veteriner hekim odalarının onaylanan aşılama programında be-
lirtilen yerleşim yerlerindeki, küpeli ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlara, Bakanlıkça belirlenen
kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için yapılır.

ç) Aşılama programı onaylanan ve Veteriner Bilgi Sistemine erişim şifresi bulunmayan
serbest veteriner hekimlere, şifre tahsisi il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

d) Destekleme ödemesinden doğan tüm vergilerin ödenmesi, destekleme ödemesini
alan gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluğundadır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, veteriner hekim odası, Ek-1’de yer

alan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu ile il müdürlüğüne
başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, her bir serbest veteriner hekim için hazırlanan, Ek-2’de
yer alan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi ve Ek-3’te yer alan Veteriner
Hekim Odasının Düzenlediği İcmal Formu bulunur. 

b) Müracaat formu, protokol ve icmal formu il müdürlüğünde muhafaza edilir.
(3) Destekleme icmallerinin düzenlenmesi:
a) Uygulayıcılar, aşılanan hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını uygulamadan sonraki

10 iş günü içerisinde Veteriner Bilgi Sistemine kaydeder. 
b) İl/ilçe müdürlükleri, Veteriner Bilgi Sisteminden alınan icmallerin tanzimi sırasında

aşılanan hayvanların Veteriner Bilgi Sistemine aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
c) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak edilen aşı uygulama desteği ödemesi

için Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi ve onaylama işlemi yapılır.
ç) İl müdürlüğü, Veteriner Bilgi Sisteminden il icmallerini tanzim eder, onaylar ve

e-belgenet üzerinden HAYGEM’e gönderir.
d) HAYGEM, gelen icmal listeleri ile Veteriner Bilgi Sisteminden alınan icmal listele-

rinin uyumunu kontrol eder. 
e) Destekleme icmallerinin hazırlanması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma tak-

vimi HAYGEM tarafından belirlenir.
(4) Küpe uygulama desteklemesi aşağıdaki şartlar ve kurallara göre yapılır:
a) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun

ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak,  İl müdürlüğü ile veteriner hekim odası veya hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici
örgütleri arasında yapılacak protokol çerçevesinde, sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü
hayvanlara küpe uygulayarak TÜRKVET’te kaydeden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre
serbest olarak icra eden serbest veteriner hekimler ile hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üre-
tici örgütleri yararlanır.

b) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri
ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler
yararlanamaz.

c) İl müdürlükleri tarafından kimliklendiricilere, TÜRKVET’te kullanıcı adı ve şifresi
tahsis edilir. Her kimliklendirici,  uyguladığı küpeyi TÜRKVET’e kendisi kayıt eder.

ç) Destekleme ödemesinden doğan tüm vergilerin ödenmesi, destekleme ödemesini
alan gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluğundadır.
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(5) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için küpeleme yetki devri yapılan vete-

riner hekim odası ile küpeleme yetki devri yapılan yetiştirici/üretici örgütleri Ek-4’te yer alan
Küpe Uygulama Desteklemesi Müracaat Formu ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat
formu ekinde, Ek-5’te yer alan Veteriner Hekim Odası/Yetiştirici/Üretici Örgütlerinin Düzen-
lediği Küpe Uygulama İcmal Formu bulunur. 

b) Müracaat formu, protokol ve icmal formu il müdürlüğünde muhafaza edilir.
(6) Destekleme icmallerinin düzenlenmesi:
a) İl/ilçe müdürlükleri icmallerin tanzimi sırasında küpelenen hayvanların TÜRKVET’e

kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
b) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak edilen küpe uygulama desteği öde-

mesi için Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi ve onaylama işlemi yapılır.
c) İl müdürlüğü, Veteriner Bilgi Sisteminden il icmallerini tanzim eder, onaylar ve

e-belgenet üzerinden HAYGEM’e gönderir.
ç) HAYGEM, gelen icmal listeleri ile Veteriner Bilgi Sisteminden alınan icmal listele-

rinin uyumunu kontrol eder. 
d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma tak-

vimi HAYGEM tarafından belirlenir.
Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği
MADDE 23 – (1) Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) desteği aşağıdaki esaslara göre uygu-

lanır:
a) Bakanlıkça belirlenen ürünlerde ürettiği ürünleri DİTAP üzerinden sözleşmeli usulde

pazarlayan üreticilerin desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmal-
lerin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile
belirlenir.

b) Üreticiler, DİTAP üzerinden temin ettikleri besilik erkek sığırlara ilişkin DİTAP üze-
rinden düzenlenen satış sözleşmesini KES’e kaydettirir. Üreticilerin desteklemeye esas başvuru
yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerinin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin
hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenir.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği
MADDE 24 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin destek-

lemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine

kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirmeleri ha-
linde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde
ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez (İpekböceği hariç).
Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiş-
tiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Koruma desteklemesinden yararlanma başvurusu; ilk defa yararlanmak için dilekçe
(Ek-6) ve ikamet belgesi ile başvuran yetiştiricilere ilişkin talepler ırklara ve türlere göre bir-
leştirilerek il müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir. TAGEM tarafından koruma kapsa-
mına alınacak ırk ve hayvan sayısı il müdürlüğüne bildirilir. Destekleme kapsamına alınacak
yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler, proje gerekli-
liklerini yerine getireceğine dair içeriği ve süresi TAGEM’ce belirlenen sözleşmeyi imzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk
ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.
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Yerinde koruma esasları şunlardır:
1) Doğal yetiştirme ortamında koruma; Bu fıkranın (c) bendinde belirlenen illerde seçim

komisyonunca uygun görülen ve son bir yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış iş-
letmeler tercih edilir. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) uzak olan,
koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim ye-
rinde olması tercih sebebidir.

2) Pedigrili koruma desteği; Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar, ırk özelliklerinin bozulma-
ması ve sözleşme şartlarının sağlanması halinde, entansif işletmelerde, aşım/tohumlama kaydı,
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yıl içinde doğum olması halinde yavrunun ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı ve sütten kesim
ağırlıkları kayıt altına alınması halinde Yerli Kara ve Boz Irk anaç sığırlar için ödenir. Bu iş-
letmelerde korumaya alınan hayvan sayısı toplam kapasitenin %20’sini geçemez ve bir işlet-
mede korumadaki hayvan sayısı 10 başın altında olamaz.

3) Koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, proje lideri ile işbirliği halinde Ba-
kanlık tarafından istenen kayıtları tutar, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder.
Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü
yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek/dişi
hayvan sayısı sözleşmede belirtilir. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturu-
labilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir.
Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en
az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir. Bal arılarında %10’a
kadar kışlatma zararı normal kabul edilerek, bu Tebliğin yayımlanma tarihinin kış aylarına gel-
diği yıllarda bu orana kadar olan azalmalar proje liderince tutanak altına alınarak yerinde tespit
edilen arılı kovan sayısı kadar destekleme ödemesi yapılır, ancak takip eden yılda kovan sayısı
sözleşmede belirtilen sayıya tamamlanır.  

4) Koruma sürülerinde devir; Sözleşme süresince yetiştirici Proje liderinin uygun gör-
mesi ve TAGEM’in onayı ile mevcut koruma sürüsünün tamamını, projede yer alan veya pro-
jeye devam etmeyi taahhüt eden başka bir yetiştiriciye devredebilir. Hayvanlarının tamamını
ya da bir kısmını devretmek isteyen yetiştirici, dilekçe ile bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne mü-
racaat eder. İlgili İl Müdürlüğü, uygun görüş için dilekçeyi resmi yazı ile TAGEM’e bildirir.
TAGEM, devrin uygunluğuna ilişkin görüşüne başvurmak üzere ilgili Proje Liderine resmi
yazı ile görüş sorar. Proje Liderince uygun görülmesi halinde, devreden yetiştiricinin sözleşmesi
fesih edilerek, devralan yetiştirici ile devir aldığı yetiştiricinin sözleşmesindeki proje süresinden
kalan süre kadar sözleşme imzalanır ve TAGEM’e bildirilir. Devralan yetiştiriciden, sözleşmede
belirtilen proje sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde, devreden yetiştiricinin/yetiştiri-
cilerin sözleşme başlangıcından o güne kadar proje gereği ödenmiş tüm destekleme ödemeleri
yasal faizi ile birlikte geri alınır.

5) Koruma sürüsünde, proje liderinin önerisi doğrultusunda akrabalı yetiştirmeye yol
açmayacak yetiştirme modeli uygulanır ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına
alınır.

6) Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan ile kovan sayısını sözleşmede belirtilenin altına dü-
şüremez, sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı eksilen miktar proje liderinin önerisi
doğrultusunda tamamlanır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri
yetiştiriciye aittir. İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara kimliklendirme ve
koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

ç) Sözleşme, hak ediş ve ödemelere ilişkin olarak bu bentte yer alan hükümler uygulanır.
Enstitü Müdürlüğü ile yetiştirici arasında TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme imzalanır.
İpekböceği koruma projesi uygulanan illerde yetiştirici sözleşmesi yetiştiricinin ikamet ettiği
İl Müdürlüğü ile yetiştirici arasında imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiri-
ciye ödeme yapılmaz. Desteklenecek hayvan/arılı kovan/yaş koza miktarı, yetiştirici ile yapılan
sözleşmede belirtilen hayvan sayısını/yaş koza miktarını geçemez. Sözleşme süresi sona er-
meden; sözleşmede belirtilen mücbir sebepler hariç, her ne sebeple olursa olsun projeden ay-
rılan yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek, yasal faizi ile geri alınır. Mücbir sebepten
dolayı azalma durumunda ceza uygulanmaz. Bu durumda mevcut hayvan/arılı kovan sayısı
kadar icmal hazırlanır. Takip eden dönemlerde sözleşmede belirtilen hayvan sayısına tamam-
lanır. Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu (Ek-7) düzenleyerek Enstitü Müdürlüğü
aracılığıyla il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bil-
giler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek
hazırlanan il icmali (Ek-8), yazılı olarak ve elektronik ortamda TAGEM’e gönderilir.
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d) İpekböceği koruma desteği; Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı üretim yapan ve İpek-
böceği larvalarının üreticiye tesliminden önce (Nisan ayı içerisinde) müracaat eden ve müra-
caatları kabul edilen, TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme şartlarını yerine getiren yetişti-
ricilere yaş koza kilogram başına ödeme yapılır. Yetiştiriciler bahsi geçen dönemde ilgili İl/İlçe
Müdürlüğü’ne başvuru yapar, İl/İlçe Müdürlüğü gelen başvuruları değerlendirilmesi için
TAGEM’e gönderir ve akabinde TAGEM’ce uygun görülen başvurular tespit yapılabilmesi
için proje liderine gönderilir, uygun görülen yetiştiricilerle TAGEM tarafından hazırlanan söz-
leşme imzalanır. İpekböceğinden fizyolojik olarak yaş koza elde edildiği aylarda, proje lideri
ve projenin yürütüldüğü İlin Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce görevlendirilen bir temsilci ile
proje kapsamındaki yetiştiricilerin elde ettikleri yaş kozalar tartılarak tutanak altına alınır ve
Tebliğ’in yayımlanmasını takiben Proje liderince, desteklemeye esas müracaat formuna (Ek-7)
işlenerek ilgili il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü tarafından Bakanlık kayıt sistemi ve
tutanak bazında kontrol edilerek hazırlanan il icmali (Ek-8), yazılı olarak ve elektronik ortamda
TAGEM’e gönderilir.

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve
Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yeni başlatılacak alt projeler ile önceki yıllarda başlatılan ve devam edecek alt pro-
jeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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b) Yeni başlatılacak alt projeler için; başvuru yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve
sözleşmeye ilişkin hususlar şunlardır:

1) Projeye girmek isteyen yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine başvurur. İl/ilçe müdür-
lükleri, müracaat edenler arasından proje lideri tarafından seçilen hayvanların ırk, cinsiyet, tür,
işletme ve sahiplik bilgisi açısından Bakanlık kayıtları ile uyumluluğunu kontrol eder. Gereki-
yorsa bilgileri günceller. Bu hayvanlara ait seçim tutanağı, proje lideri ve il müdürlüğünce im-
zalanarak onaylanmak üzere TAGEM’e gönderilir. Tutanağın TAGEM tarafından onaylanma-
sından sonra proje uygulama esasları yönergesi ekinde yer alan sözleşme imzalanır.

2) Projeye ilk kez dâhil olacak her bir yetiştiricinin sürüsünde en az bulunması gereken
bir yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için 40
baş, diğer ırklar için ise 100 baştır. Projenin ilk kez başlatılacağı illerdeki Manda işletmesinde
bulunması gereken anaç manda sayısı en az 3 baştır. Dişi mandalar en az 20 aylık yaşta, manda
boğası ise en az 18 aylık yaşta olmalıdır.

3) Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde her alt proje; 6000 baş anaç,
300 baş erkek hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi
bulundurulur. Yeni başlayacak ve proje için yeterli hayvan materyali temininin güç olduğu ırk-
lara ait alt projelerde 5000 baş anaç, 250 baş erkek hayvan materyalini tamamlamak koşuluyla
proje başlatılabilir ve proje sürecinde hayvan sayısı 6000 baş anaç, 300 baş erkek hayvana ta-
mamlanır. Projedeki hayvan sayısının mümkün olduğunca az sayıda işletmeden tamamlanması
ve seçilen işletmelerde uygun olan hayvanların tamamının projeye dâhil edilmesi esastır.

4) Anadolu Mandasında her alt proje, manda boğası dâhil en az 800 baş anaç hayvandan
oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Ancak projedeki eksilen hayvanlar, öncelikle
proje kapsamında doğan yavrular ile tamamlanır.

5) İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri
ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.
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c) Destekleme ödemelerine ilişkin hususlar şunlardır:
1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dâhil olan ve proje yükümlülüklerini

yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödemesi yapılır. Bu hayvanlardan proje
gereği alınan verilerin, talimat ile belirlenen süre içerisinde TAGEM tarafından talimatla be-
lirlenen formatta gönderilmesi zorunludur.

2) Proje Yürütme Kurulunda değerlendirilen projelere ilişkin destek müracaatları için
kurulca belirlenen tarihe kadar proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu (Ek-9, Ek-11,
Ek-13) düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder.

3) İl/ilçe müdürlükleri, proje liderinin müracaatı tarihinden itibaren en geç 60 takvim
günü içerisinde işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde
ulusal küpe bazında kontrol eder. Proje liderince damızlıklar seçildikten sonra il içi ve il dışı
hayvan hareketlerine uygun, belgeli olarak işletmeden çıkan hayvanlar için bu belgelerin ibrazı
halinde yerinde kontrol sayılır ve bu hayvanlar da desteklemeye dâhil edilir. Hazırlanan proje
destekleme il icmali (Ek-10, Ek-12, Ek-14), elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e
gönderilir.

ç) Islah programındaki; koyun/keçiler ve yavrularına halk elinde ıslah desteğine ilişkin
hususlar şunlardır:

1) Yavrularda; 2021 yılı içerisinde doğan, doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi
alınan kuzu/oğlak başına yılı içinde ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan
yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru
(doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları) şeklinde olacak-
tır.

2) Irklara ve bölgelere göre 2021 yılında doğan ve proje gereği alınması gereken verileri
2022 yılına sarkan veya mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ödemeleri 2022 yılına sarkan hay-
vanlar için desteklemeye esas müracaat formunun 29/4/2022 tarihi mesai bitimine kadar il mü-
dürlüğüne teslim edilmesi halinde 2021 yılı bütçesinden ödeme yapılır. İl/ilçe müdürlükleri bu
müracaatları da değerlendirerek en geç 60 takvim günü içerisinde il müdürlüğü, il icmalini
TAGEM’e gönderir.

3) Koyun/keçilere; devam eden projelerde, 2021 yılı içerisinde doğum kaydı olan anaç
koyun/keçiler, 2021 yılında yeni başlayacak projelerde ise proje materyali olarak seçilen anaç
koyun keçiler için ödeme yapılır.

d) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği: Proje lideri koç/teke katımından önce
damızlıkta kullanılacak tüm koç/teke listesini işletme esaslı olarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.
Proje kapsamındaki işletmelerde, projede olsun veya olmasın tüm anaç materyal için projeden
elde edilen koç/tekeler dışında erkek materyal kullanılamaz. Belirlenen erkek materyal dışında
koç/teke kullanılması durumunda o yıl için proje kapsamındaki hiçbir destek ödenmez. Desteğe
ilişkin diğer hususlar şunlardır:

1) Her yirmi anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranından fazla olmamak
üzere halen kullanılan koç/tekelere ödenir.

2) İşletmede projeye kayıtlı olmayan dişi materyal için projeden seçilen ve yirmi anaç
materyale bir damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere kullanılan damızlık koç/tekelere
ödenir.

3) Proje lideri tarafından bir sonraki dönemde kullanılmak üzere seçilen damızlık adayı
erkek materyale, projede kayıtlı koç/tekelerin sayısı kadarına ödenir.

4) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği, koyun/keçi ve yavru il icmali ile birlikte
hazırlanır.

5) Elit ve/veya beş yıllık dönemini tamamlayan taban sürülerden işletme ihtiyacı ayrıl-
dıktan sonra kalan hayvanların her işletme için %10 oranını geçmemek üzere damızlık adayı
olarak seçilen erkek materyalden, aynı ırka ait alt projelerin yürütüldüğü işletmelere ve Ba-
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kanlık izni ile kurulan koç/teke istasyon/merkezlerine, il içi ve/veya il dışı satışı yapılan hay-
vanlar için, satışı yapan yetiştiriciye ödenir. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler
TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Bu kapsamda il müdürlüklerine müracaatı yapılan hay-
vanlar için ödeme yapılır.

6) Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır.
e) Manda desteği: Proje gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla, damızlık boğa, 2021

yılı içinde doğuran ve doğurmayan anaç manda ile 2021 yılı içerisinde bir yaşını dolduran (en
az doğum, altı ay ve bir yaş canlı ağırlık verileri alınarak, damızlığa ayrılan) manda düvesi/to-
sunu için ödenir. Ancak 2021 yılı destekleme ödemesi doğurmayan anaç manda üzerinden ya-
pılan ve ödeme icmali düzenlendikten sonra 2021 yılında doğuran mandalar ile bir yaşını dol-
durmuş manda düve /tosun için fark ödemesi yapılır. Fark ödemesi için desteklemeye esas mü-
racaat formu (Ek-15), 4/2/2022 tarihine kadar proje lideri tarafından il müdürlüğüne teslim
edilir. İl müdürlükleri tarafından müracaatlar değerlendirerek en geç 30 gün içerisinde il icma-
lini düzenler (Ek-16) ve TAGEM’e gönderir. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla
500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır. Yeni başlayan alt projelerdeki anaç man-
dalar; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yetiştirici Birliği arasında Hizmet sözleşmesinin im-
zalanmasından sonra 2021 yılı içinde Bakanlık kayıt sistemindeki (TÜRKVET) yavru kaydına
göre doğuran/doğurmayan anaç manda üzerinden destek alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 25 – (1) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödeme-

lerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici
birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça ku-
ruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin,
hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda “Çiftçi
Örgütlerini Güçlendirme” adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar
yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenir.

(2) Tabloda belirtilmeyen uygulamalar için oran, Bakanlıkça belirlenir. Birden fazla
merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için Çiftçi Ör-
gütlerini Güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütna-
meler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Çiftçi Örgütlerini
Güçlendirme bedeli merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

(3) Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde verilerin toplanma-
sına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, her proje için ayrı açılan proje he-
sabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler projedeki yetiştiricinin aldığı toplam
desteğin, manda ıslah projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez.
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Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar, Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili birlik/yetiştirici tem-
silcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, birlik/ye-
tiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere 7 iş günü içerisinde ödenir ve ödemeye ilişkin bel-
geler il müdürlüğüne gönderilir. Bu projelerden ayrıca, bu maddenin birinci fıkrasındaki hizmet
bedeli kesilmez.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 26 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için ayrılan ödenekten karşılanır. Bütçe imkanları çerçevesinde, Bakanlık tarafından Ban-
ka aracılığı ile ödenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde ol-
duğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu
edilemez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yarar-
lanamaz.

(4) Buzağı, ıslah amaçlı süt içerik analizi, anaç koyun keçi ve küçükbaş soy kütüğü
desteklemeleri 31/12/2021 tarihi itibarıyla, 5488 sayılı Tarım Kanunu kapsamında destekleme
programından yasaklı olan işletmeler, bu desteklemelerden yararlandırılmaz.  

Yetki ve denetim
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında öngörülemeyen durumlar ve oluşabilecek

sorunların çözümünde, ilgili Genel Müdürlükler talimat çıkarmaya yetkilidir. 
(2) HAYGEM, bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerle ilgili duyuru yapabilir,

başvuru formları veya uygulama evraklarına ilişkin örnekler oluşturabilir, bu duyuru ve örnek-
ler, ilgili sistemler üzerinden veya HAYGEM internet sitesinde yayımlanır. Desteklemeye iliş-
kin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yayımlanan bu formların kullanılması esastır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destekleme uygulamalarında illerde oluşacak problemlerin
çözümünde il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaçla, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluş-
ları, yetiştirici/üretici örgütleri, ilgili oda ve birlikler ile işbirliği yapabilir.

(4) İl müdürlükleri, desteklemelerin mevzuat hükümlerine uygun ve hak sahiplerine
ödenmesi için gerekli ilave tedbirleri almaya yetkilidir.

(5) İl müdürlükleri, yılı içerisinde her destekleme kalemi için destekten yararlanacak
yetiştirici/üreticinin rastgele örnekleme yöntemiyle en az %5 (yüzde beş)’i oranındaki işlet-
mede, desteklemelerin mevzuat hükümlerine uygun ve doğru olarak yapılmasına ilişkin dene-
tim yapar.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda
27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetme-
liği hükümlerine göre kurulan il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. Küçükbaş soy kütüğü des-
teklemeleri kapsamında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde İl Islah Kurulu yetkilidir.
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi (ıslah) konusunda ortaya çıkabilecek so-
runların çözümünde Proje Yürütme Kurulu yetkilidir.

(7) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şartlarını, yerel im-
kânları da kullanarak duyurmaya yetkilidir.

(8) İl/ilçe müdürlüğü veya yetiştirici/üretici örgütü, destekleme başvurusu yapan gerçek
kişilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamalarını, desteklemelerin yürütül-
düğü Bakanlık veri tabanları üzerinden başvuru tarihi itibarıyla yapar.

(9) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki, görev ve
sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiş-
tirici/üretici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumludur. 
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Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine

ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belge-
lerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu il-
gilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile hak-
sız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzen-
leyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç baş-
latılır. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi (ıslahı) amaçlı desteklemelerde
5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu
tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasına sebep olan belge veya bel-
geleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlük-
leri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemelerde, tebliğ edil-
diği tarihten itibaren üç ay içinde üretici, kendi rızası ile iade ederse gecikme faizi alınmaz.
Söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen ge-
cikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hü-
kümlerine göre geri alınır. 

Sorumluluk ve arşivleme
MADDE 29 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan
ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimler tarafından beş yıl
süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, istenen bilgi ve belgeleri zamanında ibraz

etmeyenler ve Bakanlıkça yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yerine getirmeyenler des-
teklemeden yararlandırılmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 31 – (1) 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hay-

vancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32) hükümlerine göre
başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler anılan Tebliğ hükümlerine göre sonuç-
landırılır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 11845 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11917 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11858 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11630 

—— • —— 
Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11971 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11639 

—— • —— 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11866 

—— • —— 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11871 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

313 ADET 770 LİTRELİK ÇÖP KONTEYNERİ (SICAK DALDIRMA ÜZERİ 

ELEKTROSTATİK MAVİ RENKLİ SIFIR ATIK DÖNÜŞÜM UYUMLU)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Giresun İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ihtiyacı 313 adet 770 litrelik 

çöp konteyneri (sıcak daldırma üzeri elektrostatik mavi renkli sıfır atık dönüşüm uyumlu), 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine 

uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından 

birine yatırmaları gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 14.12.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II  No.lu  

Satınalma  Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 12060/1-1 
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7 KALEM SEYYAR FLANŞ VE DUDAK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
7 Kalem Seyyar Flanş ve Dudak temini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 
Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a) Adı 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi 
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 
No: 2   67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
2- TTK Ankara Misafirhanesi Aşkaabat Cad. 68. Sok. 
No: 22 PK 06490 Bahçelievler / ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer 

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi cemal.azak@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ 
Hizmetin 

 

a) Niteliği, Türü, Miktarı Seyyar Flanş ve Dudak 7 Kalem 
b) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

İlgili Müessese ambar sahası. 

c) İşe Başlama ve Bitiş Tarihi ve 
süresi 

Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 45 Gündür 

d) Şartname Bedeli 150,00 TL. 
e) Dosya No: 2148067 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati 28.12.2021   15:00 
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

 

mailto:cemal.azak@taskomuru.gov.tr
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Firmalar teklifleri ile birlikte tanıtıcı katalog, TS EN 1092-1 Uygunluk Belgesi ve TS 
EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.  
8- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

9- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif 
alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

10- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 
Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemlerinin 
toplamları değerlendirmeye esastır. Talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satışı rayiç 
bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek 
ve diğer iş kalemlerinin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi 
alan istekli talaşı da teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 
11- Fiyat avantajı uygulanması 
11.1. Yerli İsteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
12- İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az 
oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İstekliler geçici teminatı, talaş satışı toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı 
üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az % 
3 olarak vereceklerdir.) 

13- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
15.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
15.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 
 12043/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12025/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12064/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12011/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12011/2/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11977/1-1 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12001/1/1-1 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12001/2/1-1 
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Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 11957/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 11958/1-1 

—— • —— 
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:  

DÜZELTME İLANI 
06.12.2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz öğretim üyesi alım ilanında, 2021/43 sıra nolu ve 2021/59 sıra nolu ilanlarımızın 
“Açıklama” bölümünde yer alan şartlar aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 
İLAN NO UNVAN DERECE ADET FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM AÇIKLAMA 

2021/43 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

3 1 İlahiyat 
Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 
Bölümü 

Kelam 
Anabilim Dalı 

Kelam alanında doktora yapmış olmak, 
Ehlisünnet ve Şii kelamı konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

2021/59 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Yabancı 

Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Bölümü 

Yabancı 
Diller 

Anabilim Dalı 

Arap Dili ve Belağatı alanında doktora 
yapmış olmak, Araplarda sözlük ve 
sözlükçülük konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 
İlan olunur. 
 12044/1-1 

—— • —— 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Üniversitemiz adına 03.12.2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

ilanımızın aşağıda belirtilen öğretim üyesi alımı Rektörlüğümüzce İPTAL edilmiştir. 
Söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulur. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİMDALI/ 

PROGRAM 
ADET DERECE UNVAN AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

NÖROLOJİ 1 5 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

İstemik inme ve multiple 
skleroz hastalığı 

konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 12045/1-1 
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye 
ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci 
maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda 
belirtilen pozisyonlara toplam 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvanı Adedi Aranan Nitelikler 

Programcı 5 

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 

- Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim 

Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. 

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan 

almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM 

tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve 

geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil 

Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) 

Programcı 6 

Herhangi bir lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

- Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim 

Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. 

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan 

almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM 

tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve 

geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil 

Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce 

dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde 

öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya 

doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

Sistem 

Programcısı 
1 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, 

İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

- NET, java veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelendirmek, 

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan 

almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM 

tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve 

geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil 

Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce 

dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde 

öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya 

doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 
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Çözümleyici 1 

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

- NET, java veya diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelendirmek. 

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan 

almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM 

tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve 

geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil 

Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce 

dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde 

öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya 

doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

Büro 

Personeli 
1 

Üniversitelerin ilgili fakültelerinin İktisat veya İşletme bölümü mezunu olmak, Bilgisayarlı Muhasebe 

sertifikasına sahip olmak ve muhasebe alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak. 

Tekniker 1 
Bilgisayar Teknolojisi veya Elektronik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak, alanında 2 

yıl tecrübe sahibi olmak. 

Diğer Teknik  

Hizmet Personeli 
1 

Üniversitelerin Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olmak ve bu alanda en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

• Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir. 
• Büro Personeli, Tekniker ve Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonlarına ilgili KPSS 

puan türünden en az 55 puana sahip adaylar başvurabileceklerdir. 
• Büro Personeli pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir 

tarihte alınmış olması gerekmektedir. 
AÇIKLAMALAR 
1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli 

personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi 
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli 
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

4) A) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 
B) Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. 
5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır. 
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almamaları gerekmektedir. 
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
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BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 
Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA 
Başvuru Tarihleri : 
Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür. 
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz 
doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini 
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler: 
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 
2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/ 

personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar) 
3) Diploma Örneği 
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) 
6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı 

belge) 
7) İstenen unvana ait sertifika belgesi 
8) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
9) Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarına başvuracak adaylar için 

istenilen programlama diline ilişkin belgeler ile dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) 
düzeyinde) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
Adayların KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Gerçeğe aykırı 

belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise 
iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile 
birlikte tazmin edilecektir. 

Programcı, Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonları için KPSS (B) grubu puan 
sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel 
pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü 
sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine ilişkin 
hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet 
adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır. 

Diğer unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adaylar 
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden 
(https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir. 

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu 
olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır. 

Tel: 0312 546 03 06 - 0312 546 03 07 - 0312 546 03 09 - 0312 546 03 17 
 12039/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 
gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 
- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık 
belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı      
(6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini 
belirteceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim 
edeceklerdir. 

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN: 
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın 

listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, 
yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile 
birlikte toplam 4 takım dijital dosyayı (4 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Ayrıca,           
1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 
İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece 
 

Farmakoloji Doçent 1 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji veya 
Tıbbi Farmakoloji alanında Doçent unvanı almış 
olmak. 

Farmasötik 
Botanik 

Doçent 1 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik 
Botanik veya Farmakognozi dalında Doçent unvanı 
almış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece 
 

Yaylı Sazlar Doçent 1 1 Müzik Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. 
Tekstil ve Moda 

Tasarımı 
Doçent 1 1 

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent 
unvanı almış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece 
 

Haberleşme Profesör 1 1 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında 
Doçent Unvanı almış olmak. 

Enerji Profesör 1 1 
Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent Unvanı 
almış olmak. 

Çevre Bilimleri Doçent 1 1 
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında 
Doçent unvanı almış olmak.  
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TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece 
 

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 

Doçent 1 1 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim 
Yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık 
eğitimi almış ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim 
alanında Doçent unvanı almış olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece 
 

Veterinerlik 
Mikrobiyolojisi 

Doçent 1 1 
Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veterinerlik 
Mikrobiyolojisi Anabilim Dalında “Doçent” unvanı 
almış olmak. 

    11905/1/1-1 
—— • —— 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 
hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 07.12.2021 Sınava Giriş Tarihi: 03.01.2022 

Son Başvuru Tarihi: 21.12.2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 07.01.2022 

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 27.12.2021 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://atauni.edu.tr/ 

Başvuru Şekli: 
Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden 
Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birime yapılacaktır. 

A)  GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden 
yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 
dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
Programı Kadro Unvanı Adedi Der.  

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği 

Öğr. Gör. 
(Ders Verecek) 

1 6 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yiyecek 
ve İçecek İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olmak, 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında yüksek lisans 
yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında alanında en 
az 5 (beş) yıl ders vermiş olmak ve Aşçılık alanında 
ustalık belgesine sahip olmak. 
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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir. 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
3. Özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.) 
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6. Lisans Transkripti (e-Devlet’ten alınabilir). 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu 

bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
(onaylı belge) 

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 
13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları 

taşımaları gerekmektedir. 
14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler. 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 
2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. 
3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 

İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

4. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

5. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
8. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu belgelerle başvuru 

yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön 
değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya 
hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı 
suretini getirmesi gerekmektedir. 

9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili 
anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları 
alınacaktır. 

    11905/2/1-1 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

ALIM İLANI 
Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doktor öğretim üyeleri 
ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / 
araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 
Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 
insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  
Beykoz Üniversitesi 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114   34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 
Tel: 0216 912 2252 

Birim Bölüm Aranan Şartlar Unvan Sayı 

İşletme ve 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce)* 

Lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktora derecesini İşletme ve 
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yapmış olmak. İnsan Kaynakları 
Yönetim ve Organizasyon alanında dersler vermiş olmak ve Kalite 
Yönetim Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İşletme ve 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 
(İngilizce)* 

İşletme alanında lisans ve doktora mezunu olmak, Uluslararası 
Ticaret ve Finansman Bölümünde alan dersleri verebilmesi için 
Ulusal ve Uluslararası Ticaret alanında en az 5 yıllık sektör 
tecrübesine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İşletme ve 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
İşletme 

İşletme veya İktisat lisans mezunu olup, doktorasını Üretim Yönetimi 
ve Pazarlama alanından almış olmak ve Tüketici Davranışları, 
Pazarlama Yönetimi alanlarında dersler vermiş olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İşletme ve 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce)* 

İşletme veya Endüstri Mühendisliği alanlarında lisans mezunu olup, 
Yönetim ve Organizasyon alanında doktora derecesine sahip olmak. 
Örgütsel Davranış, Lojistik Yönetimi, Taşımacılıkta Planlama ve 
Operasyon Yönetimi, Yöneylem Araştırmaları konularında dersler 
vermiş olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun Tasarımının ilgili alanlarından (Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Görsel İletişim Tasarımı, 
İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Animasyon, Çizgi Film Animasyon, 
Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Medya, İletişim Bilimleri 
vb.) birinde doktora derecesine sahip olmak, Unity ve/veya Unreal 
Engine oyun motorları ile oyun geliştirme alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 
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Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden lisansını 

almış olmak; İç Mimarlık ve/veya Mimarlığın ilgili alanlarından birinde 

doktora derecesine sahip olmak. İç Mimarlığın uygulamalı alanlarında 

güncel tasarım programlarına hakim olup, çalışmalar yapıyor olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Çizgi Film ve 

Animasyon 

Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, Görsel 

İletişim Tasarımı, Sinema ve Televizyon bölümleri gibi ilgili alanlarda 

lisansını almış, ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip 

olmak. Çizgi film ve animasyon uygulamalı alanlarında güncel 

tasarım programlarına hakim olup, uygulamalı çalışmalar yapıyor 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği alanlarından birinde lisans veya doktora derecesi olmak; 

bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı veya bilgisayar donanımı 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce)* 

Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya doktora derecesine sahip 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Meslek 

Yüksekokulu 

İç Mekan 

Tasarımı 

Lisansını Sanat Tarihi alanında tamamlamış olup, tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak, Küresel Şehirlerde Mekan Tasarımı 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Öğr. 

Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği alanlarından birinde lisans ve tezli yüksek lisans 

derecesi olmak; bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı veya bilgisayar 

donanımı alanlarında çalışmaları olmak. 

Öğr. 

Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilişim 

Güvenliği 

Teknolojisi 

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

Öğr. 

Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

Öğr. 

Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 
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Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Grafik 

Tasarımı 

Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ve 
bölümlerinden lisansını almış olmak; ilgili alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak veya tamamlamış olmak. Grafik tasarımı 

uygulamalı alanlarında güncel tasarım programlarına hakim olup, 
çalışmalar yapıyor olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 70 

puana sahip olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun Tasarımı veya ilgili alanlardan lisans mezunu olmak tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak veya tamamlamış olmak. Unity ve/veya 

Unreal Engine motorlarında dijital oyun geliştirme çalışmalarında 

bulunmuş olmak. ALES Sayısal puan türünde en az 70 puana sahip 
olmak. 

Arş. Gör. 1 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi olmak ve tezli 

yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak 

Arş. Gör. 1 

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 
aranmaktadır. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak. 
5. 2 adet fotoğraf. 
6. Nüfus cüzdanı sureti. 
7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 
8. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti. 
9. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 
10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi 
11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 
yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış 
CD/taşınabilir bellek. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 
1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir 
bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Öğretim Görevlisi:  
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. Belirtilen alanlarda lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir 
sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak. 

4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE 
başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 
85 dil puanı almış olmak. 

5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu 
sağlamak. 

Araştırma Görevlisi: 
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85, 

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA BAŞVURULARDA EN AZ 50; YDS veya 
Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. ALES belgesi. 
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 
6. 2 adet fotoğraf. 
7. Nüfus cüzdanı sureti. 
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 
9. Onaylı transkript belgesi. 
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları  
SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 07.12.2021 
Son Başvuru Tarihi : 21.12.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.12.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 28.12.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.12.2021 
 11953/1-1 
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması 
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 
Nitelik 
Kodu 

Unvanı Adet Mezuniyet 
KPSS 

Puan Türü 
Aranan Nitelikler 

B01 
Büro 

Personeli 
1 Lisans KPSSP3 

Yükseköğretim Kurumlarının Hukuk Fakültesi programı mezunu 
olup, Uzlaştırmacı ve MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Belgesine 
sahip olmak. SGK ile belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Avukatlık 
yapmış olmak. 

B02 
Büro 

Personeli 
1 Lisans KPSSP3 

Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe ve 
Finans Yönetimi, Ekonomi, Muhasebe ve Denetim, Finans ve 
Bankacılık programlarının birinden mezun olmak. 

B03 
Büro 

Personeli 
1 Lisans KPSSP3 

Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, İletişim ve 
Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, programlarının birinden mezun 
olup, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Belgesine sahip olmak. 

B04 
Büro 

Personeli 
1 Önlisans KPSSP93 

Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bilgisayar Programcılığı 
programlarının birinden mezun olmak. 

B05 
Büro 

Personeli 
1 Önlisans KPSSP93 

Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 
Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye programlarının birinden mezun 
olmak. 

D01 
Destek 

Personeli 
1 Lisans KPSSP3 

Yükseköğretim Kurumlarının Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, 
Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği programlarının birinden 
mezun olmak. 

D02 
Destek 

Personeli 
1 Lisans KPSSP3 

Yükseköğretim Kurumlarının Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, 
Egzersiz ve Spor Bilimleri, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği programlarının birinden mezun olmak. 

D03 
Destek 

Personeli 
1 Önlisans KPSSP93 

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
programından mezun olup, Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım 
Eğitmeni Belgesine sahip olmak. 

D04 
Destek 

Personeli 
1 Önlisans KPSSP93 

Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı programından 
mezun olmak 

D05 
Destek 

Personeli 
1 Ortaöğretim KPSSP94 

Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve 
Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi programlarının 
birinden mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
programından mezun olup, MEB onaylı Ağaç İşleri- Mobilyacılık 
Ustalık veya Kalfalık Belgesine sahip olmak. 
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D06 
Destek 

Personeli 
1 Ortaöğretim KPSSP94 

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, 
Bobinaj, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Yüksek Gerilim 
Sistemleri programlarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim 
Kurumlarının herhangi bir programından mezun olup, MEB onaylı 
Elektrik Tesisatçısı belgesine sahip olmak. 

D07 
Destek 

Personeli 
1 Ortaöğretim KPSSP94 

Ortaöğretim Kurumlarının İklimlendirme Sistemleri, Soğutma 
Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri programlarının birinden mezun 
olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından 
mezun olup, MEB onaylı Sıhhi Tesisatçı belgesine sahip olmak. 

D08 
Destek 

Personeli 
3 Ortaöğretim KPSSP94 

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından mezun 
olmak. (alınacak personel temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.) 

KG01 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

3 Lisans KPSSP3 

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından 
mezun olup, Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak 
ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel 
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. 

KG02 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

4 Önlisans KPSSP93 

Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma 
programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik 
süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip 
olmak veya Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans 
programından mezun olup, Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile 
tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi 
dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. 

KG03 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

3 Ortaöğretim KPSSP94 

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup. 
Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son 
başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik 
Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Genel Şartlar: 
1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen 

şartları taşımak, 
2)Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
3)2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans 

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların 
KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir. 

4)Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

5)Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. 

6)Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

7)Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde (mesai saati bitimine kadar) Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN 
yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, 
nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile posta, fax veya internet üzerinden yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. Adaylar Sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek 
başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki 
başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru Başlangıç  : 07.12.2021 
Başvuru Bitiş : 21.12.2021 
Başvuru Adresi  : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Merzan 

Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sokak No: 51 Merkez/ 
Hakkari 

Tel : (Santral) 0438 212 12 12 (Dahili) 1202-1208 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1)Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve 

imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır), 
2)Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.) 
3)Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, 

sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
4)2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
5)Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul 

edilecektir.) 
6)Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı) 
7)Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım 

belgesi/sertifika. 
8)Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge 

oluştur seçeneği kullanılmalı) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS 

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması 
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru 
bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.hakkari.edu.tr adresinden ilan 
edilecektir. İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen 
adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 
sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme 
şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.hakkari.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. 

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre 
içerisinde istenilen belgeler ile Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya 
müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak 
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

 11822/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru 
koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. 
Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde 
Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme 
Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine 
ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş 
ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 
dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir. 

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar ise 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç 
Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava 
girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte 1 takım dosya ve 
dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim/anasanat dalını 
belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık Belgesi, 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek 
vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, 

“Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/ 
pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru şartlarını taşımayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BİRİM PROF. DOÇ. 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
BAŞVURU KOŞULLARI 

ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU 

KİMYA TEKNOLOJİSİ 1   
Boyar maddelerin atık sulardan uzaklaştırılması 
konusunda çalışmaları olmak. 

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

BALKAN TARİHİ   1 
Genel Türk Tarihi alanında doktora yapmış ve 
Ortaçağ Bulgaristan tarihi üzerine çalışmaları olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ 
SANAT 

  1 Kale mimarisi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

YENİ TÜRK EDEBİYATI   1 Türk Edebiyatında göç konusunda çalışmaları olmak. 
EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO. 

HARİTA VE KADASTRO   1 
Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış ve 
küresel konumlama sistemleri üzerine çalışmaları 
olmak. 
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MOBİL TEKNOLOJİLERİ   1 
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve 
bilgi güvenliği üzerine çalışmaları olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
BİLGİS. VE ÖĞR. TEKN. 
EĞİTİMİ 

 1  
Okullarda siber aylaklık konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  1  
Yabancı dil olarak İngilizce yazma alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

MÜZİK EĞİTİMİ   1 
Müzik Eğitimi doktoralı olup, keman eğitimi alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

MATEMATİK EĞİTİMİ   1 
Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olup, 
Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora 
yapmış olmak. 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ   1 
Tarih doktoralı olup, Türk Eğitim Tarihi alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

TÜRKÇE EĞİTİMİ   1 
Türkçe Eğitimi doktoralı olup, yazma alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 

GENEL FİZİK  1  
Nanoparçacıklar hakkında moleküler simulasyon 
çalışmaları yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON 

1   Stratejik yönetim alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

DİN BİLİMLERİ   1 
Türk Cumhuriyetlerinde Din Eğitimi konusunda 
çalışmaları olmak. 

KEŞAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YO. 

HEMŞİRELİK   1 
Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış ve 
hemşirelikte meslek dayanışması konusunda 
çalışmaları olmak. 

HEMŞİRELİK   1 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 
Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanında 
doktora yapmış olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK ANASANAT 
DALI 

1   
İç Mimarlık alanında doktora yapmış ve doçent 
unvanı almış olmak, İç Mimarlık alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

PEYZAJ TEKNİKLERİ  1  
Peyzaj Mimarlığı doçenti olup, Peyzaj Tasarım ve 
Planlama alanında çalışmalar yapmış olmak. 

PEYZAJ TEKNİKLERİ   1 
Peyzaj Mimarlığı lisans, yüksek lisans ve doktora 
mezunu olup, Peyzaj kuramı alanında çalışmaları 
olmak. 

YAPI BİLGİSİ   1 
Mimarlık lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu 
olup, Fiziki çevre ve Donanımı alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR YAZILIMI   1 
Nesnelerin interneti konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

MAKİNE TEORİSİ VE 
DİNAMİĞİ 

 1  
Nano boyutlu yapıların statik ve dinamik analizleri 
konusunda çalışmaları olmak. 

ENERJİ   1 
Mak. Müh. Doktoralı olup, güneş enerjisi konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

MEKANİK   2 
Mak. Müh. Doktoralı olup, Kompozit malzemelerin 
mekaniği konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

GENETİK VE 
BİYOMÜHENDİSLİK 

 1  Çeltik Genetiği konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ERGOTERAPİ   1 
Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
alanında doktora yapmış olmak. 

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ   1 
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış 
veya Hemşirelik doktoralı olup, Halk Sağlığı alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM  1  
Hemşirelerin iş yüklerinin belirlenmesi konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON 

1   
Göğüs Cerrahisi Anestezisi alanında deneyimli 
olmak. 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  1  Spinal Cerrahi Teknikleri konusunda deneyimli olmak. 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ   1 
Tıp Doktoru olup, Histoloji ve Embriyoloji alanında 
uzmanlık eğitimi yapmış olmak. 

KARDİYOLOJİ   1 İntrakorener fibrinoliz konusunda çalışması olmak. 

KULAK, BURUN VE BOĞAZ 
HASTALIKLARI 

  1 
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olup, 
larinks hastalıkları alanında çalışma yapmış olmak. 

TIBBİ PATOLOJİ   1 
Tıbbi Patoloji uzmanı olup, moleküler patoloji 
laboratuvarında deneyimli olmak. 

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

YÖNETİM BİLİŞİM 
SİSTEMLERİ 

 1  Stratejik Yönetim konusunda çalışmaları olmak. 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YO. 

BANKACILIK VE 
SİGORTACILIK 

 1  
Yerel Yönetimler Muhasebesi alanında çalışmaları 
olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ODYOLOJİ  
(*)(ÖNCELİKLİ ALAN) 

  (*)2 Odyoloji alanında doktora yapmış olmak. 

    11991/1-1 
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YÖNETMELİKLER
–– Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin

Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2021/43)

KURUL KARARLARI
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