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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM 
MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetme-
liğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39 - Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği so-
na erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün
giderleri iki katı olarak ödemek zorundadırlar.

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler
hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden
çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapma-
dıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/5/2004 25452

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/6/2008 26912
2- 1/2/2011 27833
3- 30/3/2013 28603
4- 30/5/2013 28662



Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü

ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı

görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir

kez olacak şekilde görüşme yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Tutuklunun müdafi, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi”

“Tutuklu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ilâ 255 inci maddeleri uya-

rınca uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine ve 6325 sayılı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabulucu olarak belirlenen kişi ile

meslek kimliğinin ibrazı üzerine, mesai gün ve saatleri içerisinde konuşulanları başkalarının

duymayacağı, ancak görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne

tâbi olarak görüşür. Bu kişilerin uzlaştırmacı ve arabulucu ile yazışmaları denetime tâbi tutulmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Hükümlünün avukat, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi”

“5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ilâ 255 inci maddeleri uyarınca, hü-

kümlü, uzlaştırmaya tâbi bir suçun tarafı olması, uzlaştırma yoluna gidilmesi ve rıza göstermesi

durumunda, uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine, bu iş

için ayrılan görüşme yerlerinde, mesai gün ve saatleri içerisinde, konuşulanların duyulamaya-

cağı, ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak

görüştürülür.”

“6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hükümlü, ara-

buluculuk yoluna başvurulması ve rıza göstermesi durumunda, arabulucu olarak belirlenen kişi

ile meslek kimliğinin ibrazı üzerine, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, mesai gün ve saatleri

içerisinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir bi-

çimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.”

“Uzlaştırmacının ve arabulucunun kuruma girişinde ve görüşmeler sırasında, avukat-

ların kuruma girişlerinde ve görüşmelerinde uygulanan usul ve esaslar niteliğine uygun düştüğü

ölçüde uygulanır.”
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE

GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İhtiyaç halinde Kurum tarafından, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında

belirlenen oranı geçmeyecek şekilde ve sağlık tesisi bazında veya tüm sağlık tesisleri için bir

oran belirlenebilir ve döner sermaye komisyonu veya genel sekreter tarafından bu fıkra kapsa-

mında dağıtılabilecek tutar belirlenirken bu oran dikkate alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/6/2005 25848

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/7/2007 26596
2- 6/11/2009 27398
3- 22/1/2010 27470
4- 3/4/2012 28253
5- 18/8/2016 29805

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2013 28559 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/9/2013 28765
2- 8/5/2014 28994
3- 5/7/2014 29051
4- 9/8/2015 29440
5- 30/9/2016 29843
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/22)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi en-

tegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pa-

zarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif

gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faali-

yetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,

yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda

yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatı-

rımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam

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

nomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak

ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin

ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kap-

sar.

Dayanak

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

tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Des-

tekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre

elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Elektronik ağ: “www.tarim.gov.tr” internet adresini,

ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

d) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından

yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,

e) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden ya-

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

lecek giderler toplamını,

g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

ğ) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve

hayvancılık müdürlüğü, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi genel

sekreterliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç

duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuru-

luşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında

ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,

h) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulama-

sından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il mü-

dürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer

kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik

birimi,

ı) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim

edilen iş gerçekleşme raporunu,

i) Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya

olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve

tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak

yapılmış tesisler, kırsal turizm hariç kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarımsal üretime

yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren makine-ekipman alımları ve gerekli olması

halinde inşaat giderini kapsayan yatırımı,

j) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Tarımsal ürünlerden

belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırım

projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli

makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış ancak üretime geçmemiş tesislerin ma-

kine ekipman alımlarını içeren projeyi, 

k) Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli TÜİK verilerine dayanılarak nüfusu 20.000’den az

olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini,

l) Kırsal ekonomik altyapı: Kırsal turizm, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve

katma değerli ürünler, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerini, 

m) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tara-

fından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen öncelikle proje başvu-

rularına ait değerlendirme raporlarını, ihtiyaç olması halinde uygun görülen proje başvurularını,

bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlükçe; aralarında

ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanının bulunduğu en az beş, en fazla dokuz kişiden

oluşturulan komisyonu, 

n) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını

takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen ve il mü-

dürlüğünce uygun kabul edilen raporu,

o) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile

makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu,

13 Eylül 2017 – Sayı : 30179                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



ö) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,

p) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek

ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,

r) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı

tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını,

s) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetişti-

riciliği, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesislerini,

ş) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,

t) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri

yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereç-

leriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet

hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren projeyi,

u) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal

olarak oluşturdukları ticari ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatı-

rımları,

ü) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekip-

man ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

v) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu

kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

y) Yenilenebilir enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisini,

z) Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, pa-

ketlenmesi ile yenilenebilir enerji kullanan sera, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal

turizm ve tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı

alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan te-

sisi,

aa) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar ta-

rafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan bağımsız ger-

çek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük

yürütür. Genel Müdürlük;

a) Programın tanıtımını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlar. Program kapsamın-

da yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyum-

lu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

b) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tek-

liflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları ya-

par.

c) Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
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İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı

maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla

uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında

uygulanmasını, izlenmesini, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. 

İl proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl Proje Değerlendirme Komisyonu;

a) Program kapsamında alınan hibe başvurularının idari uygunluğunu, başvuru sahip-

lerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değer-

lendirme kriterleri açısından inceler, tüm proje başvurularının nihai puanlarını tespit eder, de-

ğerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler.

b) Başvuruların, bu Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il dü-

zeyinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az beş kişiden oluşturulur.

(2) İl proje yürütme birimi;

a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin

beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.

Bu birim; ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu

elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program

hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

c) İl proje yürütme biriminde görevli elemanlar il proje değerlendirme komisyonunda

görevlendirilemez. İl proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üyeler hiçbir şekilde

il proje yürütme birimi elemanlarından oluşturulamaz.

ç) Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce; başvuru aşamasında elektronik ortama girişi

yapılan bilgi ve belgelerle sunulan hibe sözleşmesi ve eklerinin uyumunu ve mevzuata uygun-

luğunu inceler. İnceleme sonucunu bir rapora bağlar ve hibe sözleşmesi imzalamaya yetkili il

müdürüne sunar.

d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel

Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı, genelgeler ve uygulama

talimatları hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı 

Ekonomik Yatırım Konuları Yatırım Yeri ve Yatırım Süresi

Yatırım konuları 

MADDE 8 – (1) Ekonomik yatırım konularında;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin

yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal

olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapıl-

mış yatırımların tamamlanması,
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ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış

tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şar-

tıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir

enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve

rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

f) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;

a) Kırsal turizm yatırımları, 

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi

yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe

desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

(4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü

pamuk konusunda kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme dışındaki başvurular kabul edil-

mez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik

silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(6) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece

bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

(7) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar

için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal

turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapı-

labilir. 

(8) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yö-

nelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe des-

teği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya

alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu

olması gerekir. 

(9) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç, son başvuru

tarihinde faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme

niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destek-

lenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai rapora

bağlanma tarihi itibarı ile beş yılını doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yeni-

leme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz. 
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(10) Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, be-

lediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel

Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ih-

tisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi

yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi

odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve

gerçek kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl kiralanmış olması gerekir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım konularına

ait başvurularda yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

(11) Yatırım, mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik

birden fazla parselde yer alabilir. Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim

tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması

ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller komşu parsellerde yer alabilir.

(12) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yö-

nelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli

ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Ve-

teriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyo-

güvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.

(13) Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas orga-

nize sanayi bölgelerinde yapılır.

Uygulama illerinin yatırım konuları

MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın,

Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,

Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Ma-

nisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa,

Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin

işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham

derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha,

c) Soğuk hava deposu,

ç) Çelik silo,

d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

f) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

g) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine

yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları.

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir,

Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla,

Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman,

Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
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b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin

geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistem-

leri ve eğitimi yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım süresi

MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 1/10/2018’dir.

Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlü-

ğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre

içinde fiziki gerçekleşmesi tamamlanır. 1/10/2018 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki ger-

çekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için ise yatırımcının

başvurması halinde doksan günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler

Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere

hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

(2) Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli

ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi

kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru ta-

rihinden önce kayıtlı olması gerekir. 

(3) Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve

mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. 

(4) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve

bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri,

ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

(5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/

ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

(6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu,

hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurulla-

rından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurula-

rında ibraz etmiş olmaları gerekir.
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Uygun olmayan başvuru sahipleri

MADDE 12 – (1) 11 inci maddede açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler

hibe başvurusunda bulunamazlar.

(2) Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını

henüz nihai rapora bağlayamayanlar, hibe başvurusunda bulunamazlar.

(3) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler hariç, tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi

olması halinde ortaklar gerçek kişi olarak hibe başvurusunda bulunamaz. Ayrıca tüzel kişi or-

taklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak  hibe başvurusunda bulu-

namaz. Gerçek ve/veya tüzel kişiler kendileri hibe başvurusunda bulunmaları halinde oluştur-

dukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişi olarak ayrıca hibe başvurusunda bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 13 – (1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje

tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kap-

asite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası, yatırım ni-

teliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası,

üst limitini geçemez.

(2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

a) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tu-

tarı; kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, diğer

yatırım konuları için 500.000 Türk Lirası,

üst limitini geçemez.

(3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki

başvurular kabul edilmez.

(4) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si ora-

nındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

(5) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

(6) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması du-

rumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım

süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edil-

mesi şarttır.

(7) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklen-

mesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam ola-

rak gerçekleşmesi sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Proje Giderleri

Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,
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b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği

verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,

c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje gider-

lerinin, tüm başvurularda 13 üncü maddede belirtilen limitlerin içerisinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde ger-

çekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma

kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması,

gerekir.

Gider kalemleri

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

jesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan bu maddede be-

lirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kap-

samında değerlendirilir.

(2) Yatırım uygulamalarına ait;

a) İnşaat işleri alım giderlerine,

b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek

tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle ya-

pılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan, düzenli, dönüşümlü, yarı za-

manlı ve geçici olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel ki-

şiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka

teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirti-

lir.

(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı, uygulama sürecinde artırıla-

maz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili mad-

delerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.

(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale

edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.

İnşaat işleri alım giderleri

MADDE 16 – (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım gider-

leri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden iba-

ret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan

sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

(3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğ-

rudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan

ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım

şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje baş-

vuruları ekinde sunulur.
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(4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine

ait uygulama projelerinin ve bu projelere ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri ince-

lenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. İnşaat işleriyle ilgili mimari,

statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerini hazırlayan kişinin

ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

(5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, çevre dü-

zenlemelerinde de hibeye esas inşaat giderinin %15’ini aşamaz.

(6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, bakıcı evi, teşhir ve satış reyo-

nu, bekçi kulübesi idari kısım olarak değerlendirilir, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzen-

lenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler çevre düzenlenmesi olarak değerlendirilir ve bu

maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.

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

ğerlendirilmez.

(8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim

işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırım-

cılar sorumludur.

(9) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama ya-

tırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80’inden fazla olamaz. Kapasite artırımı

ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının

%20’sinden fazla olamaz. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik başvurularda

bu oran aranmaz. 

(10) Yenilenebilir enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu ma-

liyetinin hibe desteğinden yararlanabilmesi için elde edilen enerjinin mevcut veya bu Tebliğ

kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şarttır. Sadece jeotermal kuyu için hibe desteği ve-

rilmez.

(11) Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak

bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında ku-

rulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla

%110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde

edilen enerji, mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının

%110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oran-

lanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

(12) Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik

üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır. Bu maddenin

on birinci fıkrasında belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleş-

mesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağ-

lantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle projesinde öngörülen kurulu gücün

%51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir

enerji üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat yatırımcıya iade

edilir. Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise bu durumda

projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri

kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
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Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

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

alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman

alım giderinden ibaret olamaz.

(3) Tamamlama ile kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik proje tek-

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

(4) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, mon-

taj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı

faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

(5) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur

ve projede kullanım amacı belirtilir.

(6) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya,

mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik ham-

madde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatı-

rımlarından kırsal turizm konusunda yapılan başvurularda demirbaş eşya, mobilya, mefruşat

alım giderleri hibe kapsamında değerlendirilir.

(7) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

(8) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın

alımları hibe desteği kapsamında değildir.

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

samında değildir.

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

alım giderleri kapsamında değerlendirilir. 

(11) Ekonomik yatırım konularında makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait

teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan ma-

kinelerin uyumlu olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına

kayıtlı olması şarttır.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan

ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:

a) Her türlü borçlanma giderleri.

b) Faizler.

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.

ç) Kira giderleri.

d) Kur farkı giderleri.

e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.

f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.

g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.

ğ) Bankacılık giderleri.
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h) Denetim giderleri.

ı) KDV de dâhil iade alınan veya alınacak vergiler.

i) İkinci el mal alım giderleri.

j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.

k) Makine tamir ve parça alım giderleri.

l) Laboratuvar sarf malzemeleri.

(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir

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

mez.

(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uy-

gun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma gi-

derleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

Ayni katkılar

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

ruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve

ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dâhil edilmez.

(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kay-

naklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne

yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile

ayni katkı olarak değerlendirilir. Ancak iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların,

hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak ya-

tırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları

başvuru formlarında taahhüt ederler.

(3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan

ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

(4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen ni-

telik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.

(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı

payının yerine ikame edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Proje Başvuruları

Başvuru süresi

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dos-

yasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde elektronik ağ üze-

rinden yapılır.

(2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.

(3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

Başvuracaklara sağlanacak teknik destek

MADDE 21 – (1) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yü-

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

sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği ta-

şımaz.

(3) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.

(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama

rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı “www.tarim.gov.tr”

internet sayfasından temin edilebilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve

“www.tarim.gov.tr” internet adresinden ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler

MADDE 22 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.ta-

rim.gov.tr” internet adresinden yaparlar.

Başvuru şekli

MADDE 23 – (1) Proje başvuruları;

a) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.

b) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

c) Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi

elektronik ağ üzerinden yapılır.

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

yapılması şarttır.

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

kümanda düzeltme yapılamaz ve doküman tamamlatılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Proje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesi

İl proje değerlendirme komisyonu

MADDE 24 – (1) Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk

değerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre il proje değerlendirme komisyonu ta-

rafından yapılır. Başvuruların, bu Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak

il düzeyinde değerlendirilmesinden il proje değerlendirme komisyonu sorumludur.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tara-

fından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme ko-

misyonu en az beş temsilciden oluşur.

(3) İl proje değerlendirme komisyonuna, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik

ve lojistik desteğin verilmesi, tabloların düzenlenmesi, proje özetlerinin hazırlanması, verilerin

muhafazası gibi konularda çalıştırılması amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından per-

sonel görevlendirilebilir. 

(4) Değerlendirmeye; son başvuru tarihini takiben ilk iş günü içerisinde yapılacak top-

lantıda belirlenecek kriterlere göre elektronik ağ üzerinden başlanır. Valilik makamının ihtiyaç

duyması halinde teknik alt komisyon görevlendirilebilir. Oluşturulan alt komisyon il proje de-

ğerlendirme komisyonu ile eş zamanlı olarak projelerin incelemesini tamamlar.
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(5) Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç kırk beş gün

içerisinde tamamlar ve görevi sona erer. 

Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 25 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru

dosyalarında istenilen belgeleri Ek-1’de yer alan Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine

göre “var/yok/muaf ” olarak değerlendirir.

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

mesine geçilir.

(3) Başvuruda yüklenen hiçbir belge ve/veya dokümanda düzeltme veya değiştirme ya-

pılamaz. 

(4) Yüklenen belge ve/veya dokümanlar sonucunda Ek-1’de yer alan Başvuruların İdari

Uygunluk Kontrol Listesine göre eksiksiz olduğu tespit edilen başvurular, uygunluk yönünden

incelenir.

(5) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içeriği uygun olan başvurular ve ek-

leri, 26 ncı maddede açıklanan, başvuru sahibi ve projenin uygunluğu açısından değerlendir-

meye alınır.

Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi

MADDE 26 – (1) 11 inci maddede belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, eğer

varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi, Ek-2’de yer alan Başvuru Sa-

hibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre yapılır.

(2) 25 inci madde ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde elektronik

ağ üzerinde düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan

proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur. Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değer-

lendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen başvurular ön değerlendirmeye alınır.

Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sa-

hibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapı-

lacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce

hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibi kriterleri göz önüne

alınır.

(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri Ek-3’te belirtilmiştir. Proje ön

değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular

genel değerlendirmeye alınır.

Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam

olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve

Ek-4’te yer alan Genel Değerlendirme Cetveli kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlama-

larda;

a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse

projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
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b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterli-

liklere sahip olmaları,

dikkate alınır.

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

litesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.

(3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ay-

rılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilir:  

1 = Çok zayıf,

2 = Zayıf,

3 = Yeterli,

4 = İyi,

5 = Çok iyi.

(4) Ek-4’teki Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje

Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanın on iki olması gerekir. Top-

lam on ikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(5) Ek-4’teki Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterle-

rinden asgari yeterli puanın on sekiz olması gerekir. Toplam on sekizden daha az puan alındığı

takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(6) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmış beş ve üzeri puan alan yatırım

başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.

İl proje değerlendirme raporu

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

ğerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de altmış beş ve

üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının % 50’si ve genel değerlendirme

puanının % 50’si toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, Ek-5’te yer alan ekonomik yatırımlar ve kırsal

ekonomik altyapı yatırımlarına ait Sektörel Bazda Proje Konuları İl Öncelik Sıralamaları dik-

kate alınarak sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır. Başvurular nihai puanlarına

göre ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları ayrı ayrı sıralanarak program

teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program

teklif listelerinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı, komisyonca imzalanarak Genel Mü-

dürlüğe gönderilir.

(3) Başvuru sahiplerince elektronik ağ üzerinden yapılan başvurular, Bakanlığın uygun

gördüğü süre boyunca muhafaza edilir.

Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri

MADDE 30 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriter-

lerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm proje-

lerle ilgili Genel Müdürlük onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahip-

lerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının bu maddedeki gerekçelere dayanması zorunludur:

a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması.
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b) Başvuru sahibinin ve ortaklarının bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip olmaması.

c) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması.

ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında tamamlama, kapasite artırımı ve/veya tek-

noloji yenileme için hibe başvurusu yapılması.

d) Başvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aşması.

e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı

aşması.

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

yatlarına uygun olmaması ve/veya yetersiz olması.

g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması.

ğ) Yatırımla ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım

yerinin uyumsuz olması.

h) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında

kalması.

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

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

tında kalması.

i) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Ara-

zi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan

yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile Organize Sanayi

Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesi tara-

fından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda

kullanılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak

başvurular için yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nedeniyle ya-

tırım yerlerine konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahke-

melik olması.

j) Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında, mevcut tesisin faaliyeti ile

ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan

ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli ödendiğine dair belge alınmış olanlar ile

program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için sözleşmeleri

gereği konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik ol-

ması.

k) Başvurunun elektronik ağ üzerinden yapılmamış olması.

l) Başvurunun bu Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazır-

lanmaması.

m) Hibeye esas proje tutarının 30.000 Türk Lirasının altında olması.

n) Yatırımcının ve ortaklarının; yüz kızartıcı suç işlemesi, dolandırıcılık veya yolsuzluk

yapması, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya

irtibatı olması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar ve ya-

tırımcının profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm ve/veya idari bir karar

olması.

o) Program bütçesinin yetersiz olması.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi

Nihai değerlendirme kararı

MADDE 31 – (1) Nihai değerlendirme, bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak

merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılır.

(2) Bu Tebliğin bütçesi Bakanlıkça belirlenir.

a) Komisyonca; kırsal ekonomik alt yapı ile ekonomik yatırımların bütçeleri, Bakan-

lığın destekleme politikalarına göre belirlenir. Ancak her biri için ayrılan bütçe, toplam bütçenin

%25’inden az olmamak üzere düzenlenir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının

belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı dikkate

alınarak illerin katsayısı hesaplanır. Bu nihai katsayılara göre de illerin yaklaşık bütçesi belir-

lenir. 

b) İlin yaklaşık bütçesinin yeterli olması durumunda program teklif listesinde yer alan

tüm başvurular yatırım programına alınır. 

c) Ekonomik yatırımlar için bütçe yetersiz ise sektörel bazda ilin birinci öncelikli proje

konusunda en yüksek puan alan başvurudan başlanarak o il için belirlenen bütçe kapsamında

sırası ile diğer sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alınır. Tüm sektörlerdeki bi-

rinci sırada yer alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkânları dâhilinde aynı yöntem

ile diğer projeler de programa alınmaya devam edilir.

ç) Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları için bütçe yetersiz ise sektörel bazda ilin birinci

öncelikli proje konusunda en yüksek puan alan başvurudan başlanarak o il için belirlenen bütçe

kapsamında sırası ile diğer sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alınır. Tüm sek-

törlerdeki birinci sırada yer alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkânları dâhilinde

aynı yöntem ile diğer projeler de programa alınmaya devam edilir.

d) İl düzeyinde ekonomik yatırım ile kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından

herhangi biri için ayrılan bütçenin artması durumunda yatırım konuları arasında bütçe aktarımı

yapılır.

e) İllerin varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere katsayısı oranında

dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım prog-

ramı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir.

(3) Nihai değerlendirme kararı Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.

(4) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 32 – (1) Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlük-

lerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje

numaraları “www.tarim.gov.tr” internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir.

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

tebliğ eder.
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Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması

MADDE 33 – (1) Başvuru aşamasında, tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sa-

hipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatbikat

projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat

ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Başvuru son tarihi ve nihai değerlendirme kararının bildirimi arasında geçen sürede

oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması

aşamasında proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.

a) Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden

olamaz. Ancak hibeye esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider

kalemleri arasındaki değişiklikleri içerebilir.

b) Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sa-

hibinin bu miktar işi ayni olarak hibe desteği dışında %100 kendisinin gerçekleştirmesi koşu-

luyla kabul edilebilir.

(3) Hibe sözleşmesi öncesi yatırım yeri değişikliği de dahil başvuruya esas projede ya-

pılacak değişikliklerin onaylanması il müdürlüğünün yetkisindedir.

(4) Yapılacak değişiklikler projenin konusunda, amacında ve niteliğinde bir değişikliğe

neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri yönünden de herhangi bir puan azalmasına

neden olamaz.

Hibe sözleşmesi

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

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

berinde tüm taraflara önceden duyurulur.

(3) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi aşamasında elektronik ağ üzerinden girişleri ya-

pılan bilgi ve belgeler ile 33 üncü madde gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi

ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosya sunarlar. Sunulan bilgi ve bel-

gelerin imzalı/paraflı olması gerekir.

(4) Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesi eki

dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

(5) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden kırk beş gün içerisinde il müdürlükleri ile

hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değer-

lendirme sonuçları iptal edilir. Ancak yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan başvurular

için bu süre doksan gündür.

(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince

uygun bulunursa karşılıklı müzakere edilerek hibe sözleşmesi imzalanır.

(7) Programa alınan projelerde 30 uncu maddede yer alan hibe başvurusunun reddedil-

me nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi

halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.
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Hibe sözleşmelerinde teminat alınması

MADDE 35 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının

%10’u tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte

il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının %5’ini il

müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının te-

yidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir.

(2) Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’undan az ol-

mamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir.

(3) Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben yatırımcının,

SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı bel-

geler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar

kendisine iade edilir.

(4) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatı-

rımcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat mektubu veya

hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Hibe sözleşmesi akdi

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

olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir adedi ve ekleri il mü-

dürlüğünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı

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

çeye dayanır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai

tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

(2) Hibe miktarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranı kesinlikle aşamaz.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 38 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra

etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri yapmama ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı

saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından

ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

(2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibi gerçek kişinin vefatı halinde

kanuni mirasçılarının talep etmeleri durumunda  hibe sözleşmesi kanuni mirasçılar adına tadil

edilerek uygulamalara devam edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler

Proje uygulamalarının izlenmesi

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

projeyi hibe sözleşmesi hükümlerine göre il müdürlüğünün bilgisi dâhilinde süresi içerisinde

uygulamaya başlar.

(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince ya-

pılır. Gerek duyulması halinde il proje yürütme birimlerinde ilgili kamu kurumu elemanları da

görev alabilir.
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(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdür-

lükçe de yapılır.

(4) Yatırımcılar, proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını üç ayda bir il mü-

dürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Nihai rapor ile birlikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı

kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde

belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Proje uygulamalarının bu Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yü-

rütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on

gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yü-

rütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel

Müdürlük on gün içerisinde bilgilendirilir.

(6) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin bu Tebliğ ve

hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdür-

lüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin fesih işle-

mini başlatır.

(7) Proje uygulamaları ve takibi süresindeki iş ve işlemler, Bakanlar Kurulu Kararı,

Tebliğ ve bu Tebliğe bağlı olarak yayınlanan uygulama rehberi ile Bakanlık ile yatırımcı ara-

sında imzalanmış olan hibe sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

Satın alma ve uygulama sözleşmeleri

MADDE 40 – (1) Yatırımcılar, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları in-

şaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan

satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonu-

cunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hakediş tutarları,

hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamaz.

(3) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları

inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı

ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce il müdürlüğüne verirler. Yatırımcılar,

ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna va-

desi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır.

(4) İl müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini beş iş günü içerisinde inceler, iha-

lenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı olarak bildirilir ve ihaleye esas satın alma belge-

lerinin aslı yatırımcıya iade edilir.

(5) Satın alma işleminin il müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatı-

rımcılar, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.

(6) İl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulun-

maması durumunda, yatırımcı satın alma işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.

(7) Yatırımcılar, sipariş mektupları ile imzalanan uygulama sözleşmelerinin aslı ve su-

retini, il proje yürütme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu

onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilir.
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(8) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini in-

celer.

Proje harcamalarının kontrolü

MADDE 41 – (1) Yatırımcılar, satın alınan inşaat, makine ve ekipman alım işlerine ait

fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini ekleri ile birlikte il müdürlüğüne teslim eder-

ler.

(2) İl müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri; on beş gün içerisinde ilgili mevzuat,

hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onaylandıktan sonra

bu belgelere ait bilgilerin veri tabanına girişi yapılır. Her ayın on beşine kadar o aya ait hakediş

bilgilerini içeren veri tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme

tutarı da hibeye esas proje tutarının %20’sinden az olamaz.

Ödemeler

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

banına il müdürlüklerince uygun görülerek girişleri yapılan hakedişler Genel Müdürlükçe ya-

tırımcının hesabına aktarılır.

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

ması gerekir. 

(3) Asıllarına uygunluğu onaylanmış ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü ta-

rafından muhafaza edilir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri

incelenmek üzere ister.

(4) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve

teminat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılır.

(5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Teb-

liği (Seri: A Sıra No:2) gereğince yatırımcı tarafından her ödemede ve teminatın iadesi aşama-

sında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Ku-

rumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

Proje hesapları

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

zenli tutmak ve saklamakla yükümlüdür.

Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler 

MADDE 44 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını

zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep söz konusu ise hibe

sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe uğrayabilir ve/veya proje uygula-

masının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.

(2) Proje uygulamasına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle

belirtilir. Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için gerekçelerin detaylı olarak

açıklanması ve belgelerle desteklenmesi gerekir.

(3) Yatırım yeri değişikliği söz konusu olması halinde; yatırımcı bu talebini gerekçele-

riyle birlikte il müdürlüğüne iletir. İl proje yürütme birimi tarafından değişiklik talebinin uygun

görülmesi halinde talep il müdürlüğü tarafından Bakanlığa iletilir. Bakanlık, değerlendirme

sonrası kesin kararını il müdürlüğüne bildirir.
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Bütçe içi değişiklikler

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

bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla satın alma işleminden

önce bir kez yapılabilir.

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

aykırı olamaz.

(3) Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine

ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla

%20’si oranında değişiklik gerçekleştirilebilir.

(4) Bu maddede belirtilen bütçe revizyonlarında, yatırımcı bütçe değişikliği talebini

gerekçeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe

revizyonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna işlenir.

(5) Bütçe içi değişiklikler ayni katkıyı kapsamaz.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 46 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygula-

maların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak

belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından,

uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlen-

mesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünden, onaylanma-

sından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

(3) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak faaliyetini sür-

dürmesi şarttır. Hibe sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler dışında bir yıllık süre içerisinde

faaliyetini sürdürmediği tespit edilmesi halinde ödenen hibe 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak gecikme

zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.

Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti

MADDE 47 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine,

ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının biti-

minden itibaren beş yıl içinde değiştiremez.

(2) Hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman ve malzemelerin

mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje yatırımının bitiminden sonraki beş yıl içerisinde de-

ğiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak gecikme zammı

ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırımlar

Denetim

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

Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen

tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.
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Yaptırımlar

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

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen

gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız

ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel

kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-

meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar, beş yıl süreyle hiçbir destekleme

programından yararlandırılmazlar.

(3) Yatırımcı, yatırımcının birinci derecede yakınları ve yatırımcıya ait şirketlerde ça-

lışanlar, hibe desteğinden yararlanılacak kendi yatırımlarına ait makine, ekipman ve malzeme

ile inşaat işleri için yüklenici olamazlar. Aynı zamanda satın almaya davet edilen yüklenici fir-

maların ortağı ya da hissedarı da olamazlar. Aksi halde hibe ödemesi yapılsa dahi bu Tebliğde

belirtilen usul ve esaslara göre yapılan hibe ödemesi geri alınır.

(4) İl Müdürlüğü ile Hibe Sözleşmesi imzalayıp yatırımını tamamlayan yatırımcılardan

izleme süresi içerisince mülkiyetini değiştiren, faaliyetine son veren, hibe sözleşmesi hüküm-

lerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler beş yıl süresince hibe desteğinden faydalana-

mazlar.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer desteklerden yararlanma

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

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

rarlanılamaz. 

Örnek uygulamalar

MADDE 51 – (1) Bakanlıkça seçilen örnek yeni yatırım tesislerinde, tesisin inşaatına

başlanılmasından inşaatın sonlandırılmasına kadar geçen sürede, tesisin büyüklüğüne göre be-

lirli sayıda konulacak kameralar ile tesislerin yapım ve izleme süresince takibi sağlanır. Bu gö-

rüntüleme işlemi zorunlu olup alınacak makine, ekipman ve malzeme giderleri hibeye esas gi-

der olarak makine ekipman mal giderleri bütçe tablosuna hibe sözleşmesi esnasında eklenir. 

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açık-

lık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi,

satın alma kitabı ve genelgeler “www.tarim.gov.tr” internet adresinde, bilgilendirme ve açık-

lamalar ise başvuru sayfasında yayımlanır. Bu yayımlar, bu Tebliğde belirtilen genel uygulama

usul ve esaslarını belirler. Bu Tebliğde ve bu yayımlarda yer almayan hususlarda ulusal mevzuat

hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/39)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/25)

MADDE 1 – 3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık
Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:
2016/39)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Damızlık dişi buzağı: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenecek, TÜRKVET
kayıt sistemine kayıtlı dişi sığırı,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI 

VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/37)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar gereği, deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına
alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapıla-
cak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürün-

leri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, 1/1/2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su
Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı ge-
mileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin onyedinci
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren SUBİS’te kayıtlı balıkçı

gemilerini,

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/10/2016 29846

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/12/2016 29905
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c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen
gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına,
bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli
yetki belgesi verilmiş kişiyi,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Belgenet: Bakanlık elektronik belge yönetim sistemini,
f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’de yer alan en büyük boy uzunluğunu,
g) İçsu: Lagünler, göl, gölet, baraj ve hudut oluşturan nehirleri,
ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
ifade eder.
Müracaat
MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren 3/11/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat
tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan dilekçe ve ekleriyle müracaat
eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;
a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsa-

mındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye
ait Ek-2’de yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle dol-
durulmuş Ek-3’de yer alan anket formu,

il/ilçe müdürlüğüne sunulur.
(3) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları ce-

vaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.
(4) Destekleme için balıkçı gemisinin 1/1/2017 tarihindeki sahibi/sahipleri veya bunlar

adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük
boy uzunluğu esas alınır.

(5) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müra-
caat eder.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler
MADDE 6 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin 1/1/2017 tarihinde;
a) Geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu,
b) O tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,
il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun

olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.
(2) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı il/ilçe

müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine ek-
lenir ve dosyalanır.

(3) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-4’te
yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İliş-
kin İl/İlçe İcmal Listesi, il/ilçe müdürlüğü tarafından 3/11/2017 tarihinden sonra ilan panosunda
beş işgünü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tuta-
nağa bağlanır.
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(4) Ek-4’te yer alan listeye itiraz olması halinde, itirazlar askı süresi içerisinde il/ilçe
müdürlüğüne yapılır, yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü
tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde, İl/İlçe
İcmal Listesi kesinleşir. Kesinleşen İl/İlçe İcmal Listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate
alınmaz.

(5) Ek-4’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, excel for-
matında belgenet üzerinden il müdürlüğüne gönderilir. Listeyi hazırlayanların belgenetteki üst
yazıda da paraf veya imzası bulunur.

(6) İlçelerden toplanan listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-5’te yer alan
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İlişkin İl
Genel İcmal Listesi excel formatında belgenet üzerinden Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Mü-
dürlüğüne gönderilir. Ek-5’te yer alan listeyi hazırlayanların belgenetteki üst yazıda da paraf
veya imzası bulunur.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 7 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için 2017 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip
Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Bilgi güvenliği
MADDE 8 – (1) Toplanan veriler geleneksel kıyı balıkçılığının yönetilebilmesi ve sür-

dürülebilirliğinin sağlanması amacı dışında kullanılamaz.
Yetki ve denetim
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal

Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla,
il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara iliş-
kin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı ge-

misi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.
(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödeme-

lerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kulla-
nanlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) 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 yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu
sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir des-
tekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 11 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onay-

layan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendi-
ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTARDA YENĠ NESĠL GÜVENLĠK DUVARI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Genelkurmay BaĢkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktarda Yeni Nesil Güvenlik Duvarının KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

idari Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, idari Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22.09.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnameye ve idari Ģartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8035/1-1 
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HĠKMETĠYE ĠLE KUZUYAYLA ARASINDA YAPILACAK ÇĠFT YÖNLÜ ÜÇ HALATLI  

90 KĠġĠLĠK KABĠNLĠ SABĠT KLEMENSLĠ TELEFERĠK TESĠSĠ ĠLE TĠCARĠ  

VE TURĠSTĠK TESĠSLERĠN YAPIM VE 29 YIL SÜREYLE  

ĠġLETĠLME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kartepe Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : FATĠH SULTAN MEHMET MAHALLESI 

DICLE CADDESI NO: 12   41250 KÖSEKÖY 

KARTEPE/KOCAELĠ  

b) Telefon ve faks numarası  : 262 316 68 00 - 262 373 32 36  

c) Elektronik Posta Adresi  : e.istimlak@kartepe.bel.tr  

2 - Ġhalenin konusu niteliği, yeri ve miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hikmetiye ile Kuzuyayla arasında 4.690 m 

uzunluğundaki teleferik tesisi ile ticari ve turistik 

tesislerin yapımı ve 29 yıl süreyle iĢletilip, bu süre 

sonunda ĠĢletmeciye devir edilmesi iĢidir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı Odası  

b) Ġhale dosyasının sunulacağı  

    tarih ve saat : 28/09/2017-10:00 

c) Yeterlik değerlendirme  

    tarihi ve saati (1. OTURUM)  : 28/09/2017-11:00 

d) Ġhale tarihi ve ihale fiyat teklifinin sunulacağı  

    tarih ve saat (2. OTURUM) : 28/09/2017-14:30 

e) Ġhalenin hangi usul ile yapılacağı : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 51/g maddesi 

Pazarlık Usulü. 

f) ĠĢin tahmin edilen yapım maliyeti : 71.000.000,00-TL (YetmiĢbirmilyontürklirası) 

4 - Yıllık muhammen kira bedeli: 12 aylık kira bedeli 350.000,00.-TRY (üçyüzellibin 

TürkLirası) + K.D.V dir. Yıllık kira artıĢları her yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜĠK 

tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranlarının toplamı olan oran kadar arttırılacaktır.ÜFE 

katsayısının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. 

5 - Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı 

Geçici teminat Miktarı: 2.250.000,00-TL (ikimilyonikiyüzellibintürklirası) 

6 - ġartname ve ekleri mesai saatleri içinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesı Dıcle caddesı 

No:12   41250 Köseköy Kartepe/KOCAELĠ adresinde bulunan Kartepe Belediyesi Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğünden Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 2.500,00.-TL + % 18 K.D.V karĢılığı satın 

alınabilir.  
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7 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvuruları 

kapsamında sunmaları gerekir:  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi;  

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

b) Yeterlik baĢvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri;  

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

c) Bu Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu.  

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

8 - Ġhale tarihi itibari ile Vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belge. 

9 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge. 

10 - Ġhale dosyası satın alındığına dair belge. 

11 - Ġsteklinin 15.000.000,00.-TRY (onbeĢmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 

mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiĢ olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 8009/1-1 
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ZONGULDAK ÇAYCUMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ HĠZMET BĠNASI  

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi 

Bölgesi hizmet binası yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma/ 

ZONGULDAK 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet binası yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Çaycuma/ZONGULDAK 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 4.040.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    282.800 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara 

b) Tarihi ve saati : 28/09/2017 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5 - Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Organize 

Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma / ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 8030/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖ 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2248 dosya no’lu MĠTAY Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1560 dosya no’lu ROYAL Yapı Denetim A.ġ., 

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1353 dosya no’lu DEM Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 316 dosya no’lu EVRENSEL Yapı Denetim Hiz. Ltd. 

ġti.’lerine ait Yapı Denetim Ġzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.09.2017 tarih ve 21975 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 8033/1/1-1 

————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 07.09.2017 tarih ve 21976 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

MuĢ ilinde faaliyet gösteren 2203 dosya no’lu AKTĠF GROUP Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1718 dosya no’lu BERA Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Bayburt ilinde faaliyet gösteren 1297 dosya no’lu ER-BAY ERZĠNCAN BAYBURT 

Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1249 dosya no’lu ARAS Yapı Denetim Ltd. ġti.’lerinin Yapı 

Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8033/2/1-1 

————— 

Batman ilinde faaliyet gösteren 2239 belge no’lu BATMAN TEKNĠK Yapı Denetim Ltd. 

ġti. ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci 

fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer 

alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değiĢikliği 

yaparak baĢka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 07.09.2017 tarih ve 21977 sayılı Makam 

Olur’una istinaden Yapı Denetim Ġzin Belgesi iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8033/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/105775 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
6'NCI ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe BALIKESĠR/MERKEZ 

Adresi 
GÜMÜġÇEġME MAH. ESKĠ 

KESPUT CAD. NO.: 1/1 
Tel-Faks 266 2395000 - 266 2497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SEFA KARAGÖNEN  

Adresi 

KURTULUġ MAH. HAL SOK. 

NO.: 17/8 ġUHUT / 

AFYONKARAHĠSAR 

 

T.C. Kimlik No. 15550406714  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ġUHUT ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 03/59967  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 8036/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/260523 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
49’UNCU KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe BĠNGÖL/MERKEZ 

Adresi GENÇ CAD. Tel-Faks 4262131986 - 4262145280 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

YAN-KAR ĠNġAAT DAYANIKLI 

TÜKETĠM MALZEMELERĠ GIDA 

ORMAN ÜRÜNLERĠ TAAHHÜT 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

 

Adresi 

M. AKĠF ERSOY CAD. YENĠ 

MARDĠN YOLU ÇETĠN SĠTESĠ 

ALTI NO: 30/B 

ġEHĠTLĠK/DĠYARBAKIR 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9360244460  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DĠYARBAKIR TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16765  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 8036/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/481223 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MKE Gazi FiĢek Fabrikası Müdürlüğü  Ġl/Ġlçe ANKARA 

Adresi 
Bahçekapı Mah. A.O.Ç. Kümeevleri 

No: 40 Gazi - Etimesgut  
Tel-Faks 

0 312 211 01 62  

0 312 211 12 99 

Posta Kodu 06562 E-Mail mkefisek@mkek.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AteĢçi Medikal Mühendislik Makina 

ĠnĢaat Yapı Elemanları Av Spor 

Malzemeleri Ġmalat DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi 

 

Adresi 
Abdulkadir Geylani Cad. 1423. Sok. 

No: 18 Ostim Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
760 030 7542  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
174352  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 8065/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2017 – Sayı : 30179 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8067/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8061/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8062/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8063/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġzmir Defterdarlığı Balçova Emlak 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/Konak 

Adresi 
Hükümet Konağı C Blok Kat: 3 

Konak/ĠZMĠR 
Tel-Faks 0232 489 41 40 - 0232 445 16 87 

Posta Kodu 48400 E-Mail izmir_mile@milliemlak.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Melik ġah SOLMAZ  

Adresi 

Camikebir Mah. ġehit General Temel 

Cingöz Cad. No: 40/1 Ġç Kapı No: 9 

Seferihisar / ĠZMĠR 

 

T.C. Kimlik No. 34915322278  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8070/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

43164 ada 2 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8071/1-1 

—— • —— 

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/ 

Kriter Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

KARAYEL YATÇILIK 

LTD. ġTĠ. SĠLĠFKE 

ġUBESĠ LTD. ġTĠ. 

33.HYB-870 
TS 12820 

TS 11939 
08.08.2017 

FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

DĠZEL AKDENĠZ 

OTOMOTĠV OTO YEDEK 

PARÇA VE 

TAġIMACILIK TĠCARET 

SAN. LTD. ġTĠ. 

33-HYB-782 TS 12047 21.07.2017 
FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

MDS EĞĠTĠM 

DANIġMANLIK 

MÜHENDĠSLĠK 

GÜMRÜKLEME ĠNġAAT 

SANAYĠ VE TĠCARET 

33-HYB-532 TS 13573 08.08.2017 
FĠRMA 

ĠSTEĞĠ  

 

Adres : Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen ĠĢ Merkezi Kat: 3 

AKDENĠZ / MERSĠN 

Tel : 0 324 337 41 71 - 72 

Faks : 0 324 337 41 70 

Belge Türü : HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi 8017/1-1 

—— • —— 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak Ģekilde hazırlamaları gereken; BaĢvuru dilekçesini, 

YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalıĢmaları da 

belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren 

baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi 

ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. 
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Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak Ģekilde hazırlamaları 

gereken; BaĢvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 

Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik 

Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil baĢarı belgesi ile 

ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik 

ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde, Ġstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne Ģahsen veya posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 

Ġstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 

Zeytinburnu, Ġstanbul, 34010 

 

BĠRĠM 

BÖLÜM/ 

ANABĠLĠM DALI UNVAN KADRO ÖZEL ġARTLAR 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve KonuĢma 

Terapisi 
Prof. 1 

Dil ve KonuĢma Terapisi veya 

Odyoloji alanında doçentlik 

unvanı almıĢ olmak ve 

profesörlük için gerekli yasal 

süreyi tamamlamıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve KonuĢma 

Terapisi 
Doç. 1 

Dil ve KonuĢma Terapisi 

veya Odyoloji alanında 

doçentlik unvanı almıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve KonuĢma 

Terapisi 
Yrd. Doç. 1 

Dil ve KonuĢma Terapisi veya 

Odyoloji alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Prof. 1 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

HemĢireliği alanında doçentlik 

unvanı almıĢ olmak ve 

profesörlük için gerekli yasal 

süreyi tamamlamıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Doç. 1 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

HemĢireliği alanında doçentlik 

unvanı almıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Yrd. Doç. 2 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

HemĢireliği veya çocuk sağlığı 

ve hastalıkları hemĢireliği 

alanında doktora yapmıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Doç. 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında doçentlik unvanı almıĢ 

olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

HemĢirelik Yrd. Doç. 1 

HemĢirelik Esasları veya 

pediatri alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

 8069/1-1 



13 Eylül 2017 – Sayı : 30179 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim 

üyesi alınacaktır. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvanı Derece Adedi Açıklama 

Kamil Özdağ 

Fen 

Fakültesi 

Fizik 
Katıhal 

Fiziği 
Profesör 1 1 

Süper iletkenler 

konusunda çalıĢmaları 

olmak 

Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji 

Genel 

Sosyoloji ve 

Metodoloji 

Doçent 3 1 

Suç sosyolojisi ve çocuk 

suçlular konularında 

çalıĢmaları olmak. 

 

Adayların; 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel Ģartları 

taĢımaları, 

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda baĢvurularını 

yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (BaĢvuru Dilekçesi, Taahhütname, ÖzgeçmiĢ ile 

Akademik ve Ġdari Etkinlikler Listesi) baĢvurmaları, 

3 - Durumlarının, ―Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

BaĢvurma, Yükseltilme ve Atanmayla Ġlgili Değerlendirme Yönergesi‖ne uygun olması, 

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde 

belirtilen Ģartları taĢıyan profesör adaylarının bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) 

nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve baĢlıca araĢtırma eserini belirten dilekçelerine ilave 

olarak, özgeçmiĢlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın 

listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta 

olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve baĢlıca araĢtırma eserlerini 

ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen veya postayla ulaĢtırmaları 

gerekmektedir. 

5 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde 

belirtilen Ģartları taĢıyan doçent adaylarının bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) 

nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmiĢlerini, lisans, 

yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik baĢarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık 

fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların (Üniversitemizde 

görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına 

Ģahsen veya postayla ulaĢtırmaları gerekmektedir. 

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 

3’üncü paragrafında belirtilen eĢ durumu ve sağlık mazeretlerine iliĢkin belgeleri teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beĢinci günün mesai bitimidir. Süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 8022/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.08.2017-180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.08.2017-2784 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesinde, sit dıĢında, kadastro harici 

alanda bulunan, ―Talasıra Yeraltı ġehri ve Mezarlık Alanının‖; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 

kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fiĢinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 

1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi 

Talasıra mevkiinde kadastro harici alanda kadastro çalıĢmaları yapılması halinde Yeraltı ġehri ve 

Mezarlık Alanının bulunduğu parselin ―1. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olduğuna dair, pafta ve 

fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine ―Ģerhin‖ ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu 

sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 

koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna; alana iliĢkin ilgili kurumlar tarafından 

ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.08.2017-181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.08.2017-2793 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Salmanfakılı Köyünde, sit alanı dıĢında, tapunun 130 ada, 77, 

78, 80 parsellerinde, ―Demirci Yurdu YerleĢiminin‖; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına 

giren özellikler taĢıması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

alanına yönelik hazırlanan sit fiĢinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli 

haritanın uygun olduğuna, Yozgat ili, Merkez ilçesi, Salmanfakılı köyü demirciler yurdu 

yerleĢiminin bulunduğu 130 ada, 77, 78, 80 parsellere ―bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanıdır‖ Ģerhinin, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine ilgili kurumlarca 

verilmesine, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle sorumlular hakkında yasal iĢlem 

baĢlatılmasına, kaçak kazı sonrası oluĢtuğu anlaĢılan çukurun adli makamlar tarafından uygun 

görülmesi halinde yerel yönetimler tarafından Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılmasına, bu arada geçecek süre içerisinde can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin 

ilgililerince alınmasına, söz konusu sit alanında; 2863 sayılı kanunun 17. maddesindeki ―… 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Bölge Kurulu tarafından geçiĢ dönemi 

yapılaĢma koĢulları belirlenir…‖ hükmü gereği, III. Derece Arkeolojik Sit Alanına iliĢkin GeçiĢ 

Dönemi koruma ve kullanma koĢullarının; 

1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleĢtirme (Tevhid) ve ayırma (Ġfraz) 

yapılabileceğine; 

2 - Bu alanda inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 

kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile 

birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan uygulamaya 

geçilebileceğine; 

3 - Bu alanlarda taĢ, kum, toprak, vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, 

maden, vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi, atığı vb. malzeme 

dökülmemesine, 

4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına, 

5 - Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

6 - Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aĢamasından itibaren 

kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 

alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun 

görüldükten sonra uygulanabileceğine, Ģeklinde belirlenmesine; alana iliĢkin ilgili kurumlar 

tarafından süresi içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2017 – Sayı : 30179 

 

 
 7967/1-1 



13 Eylül 2017 – Sayı : 30179 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.12/258 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017-352 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.07.2017-8577 ĠZMĠR 

Manisa Ġli, Turgutlu ilçesinde; Bozkurt, Turgutlar, Turan, Altay, Ġstiklal, Özyurt, 

Mahallelerinde yer alan bazı taĢınmazların, sivil mimarlık örneği olarak, korunması gerekli 

olduğu ve bunların tespit iĢlemlerinin tamamlanmasının istenildiği 09.03.2017 tarih ve 7853 sayılı 

Koruma Bölge Kurulu kararı; tespit çalıĢmaları sonucunda tescile önerilen taĢınmazlara iliĢkin 

2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği istenilen Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 19.04.2017 tarih ve 1556 sayılı kurum görüĢü yazısı ve eki liste; 

Turgutlu Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü'nün 09.05.2017 tarih ve 310.99-3089 sayılı 

yazısı; Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 08.05.2017 tarih ve 31218407-168.99-

2067 sayılı yazısı ve yazı eki 04.05.2017 tarih, 868 sayılı Müze Müdürlüğü'nün yazısı; Turgutlu 

Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü'nün 10.05.2017 tarih ve 310.99-3100 sayılı yazısı; Ġzmir 

2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

25.07.2017 tarihli ve 1006 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Manisa Ġli, Turgutlu ilçesinde; Bozkurt, Turgutlar, Turan, Altay, Ġstiklal, Özyurt, 

Mahallelerinde yer alan ve kararımız eki listede belirtilen taĢınmazların 2863 sayılı yasanın 7. 

Maddesi kapsamında Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı 

grubunun 2 (iki) olarak belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.09/785 

Toplantı Tarihi ve No : 26.07.2017-350 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.07.2017-8540 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Merkez AĢağı mahallesi, Çelebiyaka (Dede Yaka) Mevkiinde 

bulunan alanın 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 11.02.2016 tarihli ve 6223 sayılı karar metninde ve 

karar eki sit haritasında 211 ada 14 no’lu parsel olarak gösterilen taĢınmazın gerçekte 211 ada 11 

no’lu parsel olduğu ve 211 ada 14 no’lu parselin 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak 

belirlenen söz konusu alan ile bir iliĢkisinin bulunmadığına yönelik Ġzmir Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü’nün 28.06.2017 tarihli ve 1455549 sayılı yazısı ve konuya iliĢkin olarak Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.07.2017 tarih ve 969 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı 

rapor okundu ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Merkez AĢağı mahallesi, Çelebiyaka (Dede Yaka) Mevkiinde 

bulunan alanın 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2016 tarihli ve 6223 sayılı karar metninde ―211 ada, 

10, 12 ve 14 numaralı parsellerin bir bölümünü kapsayan alan‖ olarak geçen bilginin ―211 ada 10, 

11 ve 12 numaralı parsellerin bir bölümünü kapsayan alan‖ olarak düzeltilmesine, parsel bilgisi 

düzeltilen kararımız eki sit sınırlarını gösterir 1/2500 ölçekli kadastral harita ve sit fiĢinin uygun 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş,

Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli

Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ (No: 2017/22)
— Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları

Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/25)
— Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği

(No: 2017/37)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


