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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7191 Kabul Tarihi: 6/11/2019

MADDE 1 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3 üncü maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve izinleri:
MADDE 3 – Ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel

kişiler ile ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler
ve diğer su vasıtaları için Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması
zorunludur.

Ruhsat tezkerelerinin veya izinlerin verilmesine, yenilenmesine, süresine, iptaline ve
ruhsat kod numarasının gemiye yazılışına, türlerin avlanma miktarlarına, bölgesel avcılığa ve
av araçlarına göre verilecek izinlere, amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve
yöntemlere göre belirlenen esaslar dahilinde getirilecek sınırlamalar veya ruhsata tabi olacaklar
ile yerli ve yabancı uyruklu kişilerce yapılacak amatör avcılığa ve bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Ruhsat tezkerelerinin veya izinlerin yetkililerce talep edilmesi halinde gösterilmesi zo-
runludur.

10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hüküm-
leri saklıdır.”

MADDE 2 – 1380 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak
karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye
dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında, ihtiyaç duyulan su ve su alanları
ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira yöntem ve teknik şartları, süreleri ve
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yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca
tespit edilir. Bu yerler gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine, il özel idareleri
kaldırılan illerde ise yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait olmak üzere, Tarım ve
Orman Bakanlığınca kiraya verilebilir. Bu yerlerden Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen
alanlarda avcılık yoluyla istihsal hakkı, başkalarına devredilmemesi şartıyla, öncelikle istihsalin
yapılacağı yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden,
münhasıran su ürünleri istihsali veya pazarlaması ile iştigal eden su ürünleri kooperatiflerine
veya birliklerine, bunların kiralamaması halinde ise gerçek veya tüzel kişilere Tarım ve Orman
Bakanlığınca kiralanabilir.

Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulacak karasal alanların kiralama iş-
lemleri bu madde hükümleri çerçevesinde; taşınmazın tescilli olması durumunda maliki kuruluş
tarafından, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan olması durumunda ise Milli Emlak
Genel Müdürlüğü birimleri marifetiyle yapılır.

Deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada su ürünleri yetiştiricilik böl-
geleri belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun gö-
rüşü alınır; altmış gün içerisinde cevap verilmemesi halinde uygun görüş verilmiş sayılır.

İstihsal hakkı kiraya verilen alanlarda yapılacak ticari, amatör, rekreasyonel amaçlı av-
cılık ve yetiştiricilik faaliyetleri ile istihsal hakkı kiraya verilen türler ile ilgili usul ve esaslar
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3 – 1380 sayılı Kanunun 17 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üze-
re aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Balıkçı gemilerinin barınma, av araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını
yapma, avlanılan veya yetiştirilen ürünleri karaya çıkarma, depolama, kontrol, veri toplama
gibi avcılık ve yetiştiricilikle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan kı-
yılarda Tarım ve Orman Bakanlığının teklifiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve
Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca balıkçı barı-
nakları üst yapıları ile birlikte yapılır.”

“Balıkçı barınaklarından yararlanma hakkı öncelikli olarak ticari balıkçılara ve su ürün-
leri yetiştiricilerine aittir. Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı tesislerinden faydalanma
hakkı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca süresi
on yıldan fazla olmamak üzere su ürünleri ile ilgili kooperatif veya kooperatif birliklerine ya da
üretici birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla
kiraya verilir. İlan edilen otuz günlük süre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden
ya da üretici birliklerinden talep vaki olmazsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Tarım
ve Orman Bakanlığınca gerçek veya tüzel kişilere ihale ile verilir.”

“Balıkçı barınaklarının işletilmesine, denetlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına
ilişkin diğer usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 4 – 1380 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cum-
hurbaşkanı,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – 1380 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım
Orman ve Köyişleri” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
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“Akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak olan baraj ve regülatör gibi su yapılarında
su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması ve işler durumda bulundurulması zo-
runludur. Ancak yüksekliği yirmi metreden fazla olan su yapılarında, masrafları müteşebbisçe
karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak bilimsel araştırma
ve inceleme sonucu balık geçitlerinin işlevsiz olacağının anlaşılması halinde balık geçidi dı-
şında farklı göç yapıları, asansörle taşıma, yapay ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi ted-
birler alınabilir. Bu madde kapsamındaki balık geçidi, balık asansörü ve diğer yapılara ilişkin
projenin onayı, kontrollüğü ve kabulü inşaat tekniği açısından Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.”

MADDE 6 – 1380 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “su
ürünleri zabıt ve müsadere edilerek haklarında” ibaresi “su ürünlerine el konulup mülkiyeti
kamuya geçirilerek bunlar hakkında” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“Kaynakların korunması amacıyla, su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak
yurt içine sokulması izne tabidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul, esas ve istisnalar
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 7 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 32 nci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – 1380 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri

ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen
personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları men-
supları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve
korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtarı ve ihtiyar he-
yeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsa-
mına giren kabahatler ve suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, kabahatin ve suçun işlenme-
sinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak ve bu Kanunun ek
3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve
yetkilidirler.”

MADDE 9 – 1380 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“El konulan su ürünleri ve istihsal vasıtaları:
MADDE 34 – El konulan su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler

yapılır:
a) El konulan canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanıl-

ması mümkün, ancak muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, el koyma işlemini gerçekleştiren
görevlilerin ihtiyaç duyması halinde en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşla-
rında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine
muayene ettirilir.

Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından açık artırma suretiyle satılır.

Ancak satışa sunulan su ürünlerinden asgari avlanılabilir ağırlıktan ve boy uzunluğun-
dan küçük olanlar ile av yasağı döneminde avlanmış olanlar perakende satılamaz, yem sanayi
hammaddesi olarak satılabilir. Avlanması tamamen yasak olan türler ise kamu kurum ve kuru-
luşlarına, bilimsel kuruluşlara ya da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanabilir.
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Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli mülkiyetin kamuya geçirilmesi
kararı kesinleşinceye kadar Hazine veznesine emaneten yatırılır. Mülkiyetin kamuya geçiril-
mesi kararı kesinleşenlerin satış bedeli genel bütçeye gelir kaydedilir.

Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketimin-
de kullanılması mümkün olanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kamu kurum kuru-
luşları veya sosyal yardım kurumlarına bağışlanabilir.

b) El konulan istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, mülkiyetin kamuya geçiril-
mesi kararı kesinleşinceye kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda yedieminde
tutulur.

Sahiplenilmeyen veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen istihsal vasıta-
ları satılamaz, kamu kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel kuruluşlara bağışlanabilir.

c) Bağışlanamayan su ürünleri veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen
bağışlanamayan istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen,
sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla
birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır. Bu Kanunla ve bu Kanuna
istinaden konulan yasaklardan dolayı el konulan su ürünlerinden canlı olanların yaşam alanla-
rına iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler Tarım ve Orman Bakanlığınca belirle-
nir.

d) Fiilî imkânsızlıklar nedeniyle el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmesi mümkün
olmayan istihsal vasıtaları ve ürünlerin kaim değerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de
karar verilebilir.

Bu Kanuna aykırı fiiller neticesinde, istihsal vasıtaları, su ürünleri ve diğer su vasıtala-
rına uygulanan el koyma, yediemin, bekletme, muhafaza, imha, sökme, nakliye ve diğer iş-
lemlere ait masraflar aykırılığı işleyenden, gemi sahibi veya donatandan tahsil edilir.

Bu Kanunda düzenlenen mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları vali tarafından verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 10 – 1380 sayılı Kanunun 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya ve su ürünleri:
MADDE 35 – Bu Kanun hükümlerine göre mülkiyeti kamuya geçirilmesine karar ve-

rilen muhafazası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtaları hakkında mülkiyetin kamuya geçi-
rilmesi kararı kesinleştikten sonra aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Su ürünleri satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine veznesine
yatırılır.

b) İstihsal vasıtaları kamu kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel kuruluşlara bağışlana-
bilir, bağışlanamayanlar imha edilir.

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline ilişkin hu-
suslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 11 – 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımlar:
MADDE 36 – Bu Kanundaki ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerdeki yasak,

sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir:
a) 3 üncü maddenin;
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Birinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan
kişilere bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip
veya donatanlarına beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

İkinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelikteki amatör avcılıkla ilgili usul ve esaslara
aykırı hareket eden kişilere iki yüz elli Türk lirasından beş yüz Türk lirasına, amatör avcılıkta
kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına
kadar, ticari avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından elli
bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Üçüncü fıkrasına aykırı olarak izin ve ruhsat tezkeresini talep halinde yetkililere gös-
termeyen ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere ve gemiler için sahip veya donatan-
larına bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

3 üncü madde ile zorunlu kılınan ruhsat tezkeresi veya izin almadan elde edilen su ürün-
lerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Ayrıca 3 üncü madde ile zorunlu kılınan ruhsat tezkeresini almadan gırgır ağları veya
orta su trolü ya da dip trolü, algarna gibi dip sürütme av araçları kullanılarak ya da dalarak
ticari avcılık yapılması halinde istihsal vasıtalarına, diğer av vasıtaları ile avcılık yapılması ha-
linde ise ilk tespitte gemi hariç istihsal vasıtalarına, kabahatin tekrarı halinde ise istihsal vası-
talarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

b) 4 üncü maddeye göre avcılık istihsal hakkını kiralayanlardan yönetmelikle belirlenen
kurallara aykırı hareket eden; su ürünleri kooperatiflerinin veya birliklerin başkan ve yönetim
kurulu üyelerine ayrı ayrı iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar,
gerçek veya tüzel kişilere iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idarî
para cezası verilir. Aynı kabahatin tekrarında idarî para cezaları iki katı olarak uygulanır ve
kira sözleşmeleri iptal edilir.

c) 7 nci maddede belirtilen fiilleri ilgili mercilerden izin almaksızın yapanlara, fiilin iç-
sularda gerçekleşmesi halinde on bin Türk lirası, denizlerde vuku bulması halinde ise yirmi
bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddelere el konu-
larak mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilmî ve teknik bakımlardan istihsal yerlerinin eski şek-
line döndürülmesinin mümkün olduğu durumlarda, masrafları yapanlara ait olmak üzere eski
şekline döndürülmesine mülki amir tarafından karar verilir.

d) 9 uncu madde kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tedbirleri alma-
yanlara beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

e) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak kurulduğu Tarım ve Orman Bakan-
lığınca tespit edilen tesis sahiplerine on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idarî
para cezası verilir. Tesisin yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirilmesi için doksan
gün süre tanınır. Bu süre sonunda aykırılığın devam etmesi durumunda ilk verilen idarî para
cezası iki katı olarak uygulanır. Aykırılığın giderilmesi ya da tesisin faaliyetine son verilmesi
için otuz gün daha süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması durumunda
idarî para cezası ilk verilen cezanın üç katı olarak uygulanır ve tesisin mülki amir tarafından
kapatılmasına karar verilir.

13 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere beş
bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

f) 17 nci maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden;
kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin veya üretici birliklerinin başkan ve yönetim kurulu üye-
lerine ayrı ayrı iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar, gerçek veya
tüzel kişilere iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idarî para cezası
verilir. Aynı kabahatin tekrarı halinde idarî para cezaları iki katı olarak uygulanır ve kira söz-
leşmeleri iptal edilir.
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g) 19 uncu maddeye aykırı hareket edenlere on bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

İstihsal edilen su ürünleri ile aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat, teçhizata el konularak

mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

h) 20 nci maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere

aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Kabahat; fabrika, imalathane

ve atölye gibi tesis sahipleri ve bunların sorumlu kıldığı kişiler tarafından işlendiği takdirde,

beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Tespit edilen aykı-

rılığın belirlenen sürede giderilmemesi halinde faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları

kendilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine kontrolü yapan

kurum tarafından karar verilir.

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun kalktığının tespit edilmesi durumunda

bu tesislerin yeniden faaliyetine kontrolü yapan kurum tarafından izin verilir.

i) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yirmi bin Türk lirası idarî

para cezası verilir ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal va-

sıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

j) 22 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere bin yedi yüz Türk lirası

idarî para cezası verilir. Bu gibilerin faaliyetleri kontrol yapan kurumca durdurulur ve masrafları

kendilerine ait olmak üzere engellerin kaldırılmasına karar verilir.

22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen balık geçidini yapmayanlara veya istenen

tedbirleri almayanlara, kontrolü yapan kurumca, aykırılığın giderilmesi için su yapısının niteliği

dikkate alınarak on sekiz ayı geçmemek üzere yeterli süre verilir. Bu süre zarfında aykırılığın

giderilmemesi halinde, yüz bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar idarî para

cezası verilir. Müteakip kontrollerde de aynı yöntem uygulanır ve aykırılığın giderilmediğinin

tespiti halinde, bir önce uygulanan idarî para cezası iki katı olarak uygulanır. Balık geçidi veya

diğer göç yapıları bulunduğu halde bunları çalışır vaziyette tutmayanlara, taşıma yapmayanlara

ve Tarım ve Orman Bakanlığınca öngörülen tedbirleri yerine getirmeyenlere, elli bin Türk lirası

idarî para cezası verilir.

k) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendine göre ticari amaçla ya-

pılan avcılık faaliyetlerine yönelik olarak yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket eden-

lere bin yedi yüz Türk lirası ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına iki bin beş yüz

Türk lirası idarî para cezası verilir, istihsal olunan su ürünlerine el konularak mülkiyetin kamuya

geçirilmesine karar verilir. Aykırılığın gırgır ağları ile avlanan balıkçı gemileri kullanılarak ya-

pılması halinde, bu gemiler için sahip veya donatanlarına ceza üç katı olarak uygulanır. Kaba-

hatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; kaba-

hatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır,

tekrarlanması halinde iptal edilir ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin

kamuya geçirilmesine karar verilir. Aykırılığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve za-

manlar veya istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kul-

lanma usul ve esasları bakımından yapılan düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, ge-

miler haricindeki istihsal vasıtalarına da el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar

verilir.
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İçsular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki
faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan
veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına elli bin
Türk lirası idarî para cezası verilir, istihsal edilen su ürünlerine ve gemi hariç, av gemisine
bağlı olup olmadığına bakılmaksızın avcılık amacıyla ışık sağlayan her türlü su vasıtalarına ve
edevatına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Kabahatin işlenmesinde
kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; kabahatin ilk defa işlenmesi
halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde
iptal edilir ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine
karar verilir.

23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendine göre amatör amaçla yapı-
lacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket eden-
lere beş yüz Türk lirası, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına yedi yüz elli Türk
lirası idarî para cezası verilir, istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç kullanımı yasak istihsal
vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Aynı kabahatin tekrarı
halinde istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin
kamuya geçirilmesine karar verilir.

1) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlarda trol ile su ürün-
leri istihsalinde bulunanlara on bin Türk lirası idarî para cezası, kullanılan gemiler için sahip
veya donatanlarına yirmi bin Türk lirası idarî para cezası verilir ve istihsal olunan su ürünleri
ile istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Fiilin iki
yıl içinde tekrarı halinde kullanılan gemilerin sahip veya donatanlarına bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası verilir ve istihsal olunan su ürünleri
ile istihsal vasıtalarına el konularak müsaderesine hükmolunur.

24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve
yükümlülüklere aykırı hareket edenlere ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına
yedi bin Türk lirası idarî para cezası verilir, istihsal olunan su ürünlerine el konularak mülkiyetin
kamuya geçirilmesine karar verilir. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya
tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlen-
mesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir ve gemi hariç istihsal
vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Aykırılığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar veya istihsal vasıta-
larının haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ba-
kımından yapılan düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal
vasıtalarına da el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya top-
lanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, göz açıklıkları tayin olunan asgarî ölçülerden
küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü
veya kombine trolünü dip trolü olarak kullananlar hakkında, bu bendin ikinci ve üçüncü
paragraflarındaki cezalar uygulanır.

m) 23 ve 24 üncü maddeler ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı ola-
rak elde edilen su ürünleri ile 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak edi-
len su ürünlerini nakledenlere, satanlara beş bin Türk lirası, bunları imalatta kullananlara, iş-
leyenlere, muhafaza edenlere ve ihraç edenlere on bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca
kabahat konusu su ürünlerine ve yapılan imalatlara el konularak mülkiyetin kamuya geçiril-
mesine karar verilir.
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25 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından yüz
bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca kabahat konusu su ürünlerine, istihsal
ve nakil vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Fiilin iki yıl
içinde tekrarı halinde bu fiili işleyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin günden on
bin güne kadar adli para cezası verilir ve istihsal olunan su ürünlerine, istihsal ve nakil vasıta-
larına el konularak müsaderesine hükmolunur.

n) 28 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ilgililere zamanında ve doğru olarak
vermeyenlere, yedi yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

o) 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenlere, sekiz yüz elli Türk lirası idarî
para cezası verilir. Kabahat konusu yasak vasıtalara el konularak mülkiyetin kamuya geçiril-
mesine karar verilir.

p) Ek 4 üncü maddede yer alan yükümlülüklere uymayan gemiler için sahip veya do-
natanlarına bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, yetiştiricilik tesisleri sahiplerine
ise beş bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

r) Ek 5 inci maddede yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edenlere, avladıkları ürün-
leri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltmayan gemiler
için sahip veya donatanlarına bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idarî para cezası
verilir.

s) Ek 6 ncı maddede yer alan düzenlemelere aykırı hareket eden gerçek kişilere on bin
Türk lirası, tüzel kişilere yirmi bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

t) Ek 7 nci maddede yer alan düzenlemelere aykırı olarak ticari su ürünleri avcılığı ya-
pan gemilerden Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olanlar için sahip veya dona-
tanlarına on bin Türk lirasından otuz bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ruhsat
tezkeresine sahip olmayan gemiler için ise sahip veya donatanlarına yirmi bin Türk lirasından
elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Bu maddede yazılı idarî para cezaları, tam boyu oniki metre dahil yirmiiki metreye
kadar olan gemiler için iki katı, yirmiiki metre ve daha uzun gemiler için üç katı olarak uygu-
lanır.

Kabahat konusu fiillerin tekrarı, kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde
ilk cezaya konu kabahatin tekrar işlenmesini ifade eder.

Bu maddede sayılan kabahat konusu fiillerin tekrarı halinde birinci fıkranın (b), (e) ve
(f) bentleri ile (j) bendinin ikinci paragrafı hariç olmak üzere, idarî para cezaları iki katı olarak
uygulanır.

Ruhsat tezkerelerine geçici süre ile el konulan balıkçı gemilerinin bu süre içerisinde
avcılık yapmaları halinde, bu gemilere avlanma araçları ve donanımlarıyla birlikte el konularak
mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen balıkçı gemilerinin Tarım ve Orman Ba-
kanlığınca verilen tüm izin ve ruhsat tezkereleri de iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 12 – 1380 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 3 – 36 ncı maddede yer alan idarî para cezaları mahallin en büyük mülki

amiri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı tarafından görevlendirilen personel tarafından uygulanır. Mülki amirler idarî para
cezası verme yetkilerini 33 üncü maddede belirtilen görevlilere devredebilir.
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Vali mülkiyetin kamuya geçirilmesi yetkisini ildeki mülki idare amirlerinden birine
veya Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürüne devredebilir.

Cezaların verilme usulleri, makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İdarî yaptırımlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yetkili idare mah-
kemesinde dava açılabilir.

Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.”
MADDE 13 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4 – Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik veri-

lerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü tek-
nik alet ve sistemlerden yararlanabilir, uzaktan algılama sistemleri kurabilir, kurdurabilir ve
işletebilir, bu konularda ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir.

Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerinin elde edilmesi ve izlenmesi amacıyla ge-
milerde ve yetiştiricilik tesislerinde bulundurulması istenen sistem ve cihazların Tarım ve Or-
man Bakanlığınca belirlenen özelliklere uygun ve işler durumda olması zorunludur. Tarım ve
Orman Bakanlığınca belirlenen sürede bu zorunluluklara uymayanların aykırılık giderilinceye
kadar faaliyette bulunmasına izin verilmez. Bulundurulması istenen sistem ve cihazların hangi
balıkçı gemileri ve yetiştiricilik tesisi tarafından kullanılacağına ve bu maddenin uygulanmasına
ve istisnalara ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle dü-
zenlenir.”

MADDE 14 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 5 – Balıkçı gemilerinin büyüklük ve yaptıkları faaliyete göre, avladıkları

su ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltması,
avcılık veya yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin nakillerinde Tarım ve Orman Ba-
kanlığınca belirlenen belgelerin bulunması, bu belgelerin istenildiği şekilde gönderilmesi zo-
runludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla zorunluluktan muaf tutulacaklar
ile istisna sağlanacak faaliyet ve durumlara ilişkin hususlar Tarım ve Orman Bakanlığınca çı-
karılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 15 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 6 – Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan deniz ve içsularda

balıklandırma yapılması veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması yasaktır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca be-

lirlenir.”
MADDE 16 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 7 – Başka ülkelerin karasularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya

uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacak gemilerin sahip veya donatanlarının Ta-
rım ve Orman Bakanlığınca belirlenen şartlara uyması zorunludur.”

MADDE 17 – 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “il özel idarelerince” ibaresi “Tarım ve Orman
Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Kanun 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

21/11/2019
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ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME 
HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA 

KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7192 Kabul Tarihi: 12/11/2019

MADDE 1 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 101 inci mad-
desinin üçüncü fıkrasında yer alan “, finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para
kuruluşlarınca” ibaresi “ile finansman şirketlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanu-
nunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “banka kartları ve kredi kartlarının çıkarıl-
masına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine” ibaresi “banka kartları ve kredi kartlarının
çıkarılmasına ve kullanımına” şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üye iş-
yerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma” ibaresi “üye işyerleri ile an-
laşma yapma ve bilgi alışverişi” şeklinde; 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üye
işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının,” ibaresi “üye
işyerleri ile anlaşma yapma ve bilgi alışverişi faaliyetinde bulunan kuruluşların,” şeklinde;
6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi,
takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının” ibaresi “üye işyerleri ile anlaşma yapma ve bilgi alışve-
rişi faaliyetinde bulunan kuruluşların” şeklinde; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Kart çıkarma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma” ibaresi “Kart çıkarma ve bilgi alışverişi”
şeklinde; 29 uncu maddesinin başlığı “Bilgi alışverişi” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan
“veya kartların kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri” ibaresi
“faaliyetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlen-
mesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Uzmanla-
rını” ibaresi “Uzmanları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetçileri ve Uzmanlarını”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“dd) Birlik: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğini,”
MADDE 5 – 6493 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
MADDE 6 – 6493 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bankanın gözetim yetkisi; sistem işleticisi, sistem katılımcıları, mutabakat kuruluşu, bağlantılı
diğer sistemler ile dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri sistemin çalışmasıyla yakından ilgili
tüm tarafları kapsar.”

“(2) Banka, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün
işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında ol-
mak üzere talep edebilir. Gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşlar, her türlü kayıt,
bilgi ve belgeyi gizli dahi olsa Bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Bankaya
tevdi etmek ve Bankanın gözetimine hazır hâle getirmekle yükümlüdür.”
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“(4) Banka, sistemlerin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip
kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilir.”

MADDE 7 – 6493 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Sistem işleticisi, sistemdeki işlemlerin herhangi bir sebeple sonlandırılamaması
veya katılımcının sistemdeki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda kullanılmak
üzere katılımcılardan teminat talep edebilir. Teminatlar ayrı bir hesapta izlenir. Bu teminatlara
üçüncü fıkradaki tedbir ve kararlar uygulanmaz. Bu madde kapsamında sermaye piyasası araç-
larının teminat olarak alınması hâlinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Ka-
nununun 47 nci maddesi uygulanır. Bu madde kapsamında sermaye piyasası araçları haricindeki
varlıkların teminat olarak alınması hâlinde, sistem işleticisi sistem kuralları çerçevesinde sis-
temdeki işlemlerin sonlandırılması ve katılımcının sistemdeki yükümlülüklerinin yerine geti-
rilmesi için herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin
ya da onay alma, teminatı açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevirme gibi herhangi bir
ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın bu teminatları nakde çevirebilir ve kullana-
bilir.”

MADDE 8 – 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiş, ikinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “Kurulca” ibaresi “Bankaca” şeklinde, üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“f) Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında
bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetini,

g) Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanı-
cısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin
konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini,

ğ) Ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Bankaca belirlenecek
seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetleri,”

“(3) Ödeme hizmetlerine, ödeme hizmetleri kapsamında tarafların hak ve yükümlülük-
lerine, ödeme hizmetine ilişkin sağlanacak bilgi ve koşullar ile çerçeve sözleşmeye ilişkin usul
ve esaslar, Mali Suçları Araştırma Kurulunun görüşünün alınması suretiyle Bankaca çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.”

“(4) Banka, ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi
bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaat-
lerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen
serbest bırakmaya yetkilidir.

(5) Banka, ikinci fıkranın (b) ve (h) bentlerinde yer alan işlemlerin toplam büyüklük
ve etki alanı açısından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşması durumunda, bu Kanun kapsa-
mında ödeme hizmeti olarak değerlendirilmesine karar verebilir.

(6)  Ödeme hizmeti sağlayıcılarının bu Kanuna tabi faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları
hukuki ilişkiler Banka tarafından izlenir. Banka, ödeme hizmeti sağlayıcılarının bu Kanuna
tabi faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki ilişkiler kapsamında, ödemeler alanının geli-
şimini olumsuz etkileyebilecek nitelikte uygulamaların bulunduğunu tespit etmesi durumunda,
ödeme hizmeti sağlayıcılarının bu Kanuna tabi faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki
ilişkilerle ilgili olarak uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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(7) Banka, bu Kanuna tabi faaliyetler kapsamında ödemeler alanının gelişimini olumsuz
etkileyebilecek nitelikte durum ve uygulamaların bulunduğunu tespit etmesi durumunda, konu
ile ilgili çalışma komiteleri kurmaya, bu komitelerin çalışma usul ve esaslarını ilgili tarafların
görüşlerini alarak belirlemeye ve bu komitelerde alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için
gerekli iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.”

MADDE 9 – 6493 sayılı Kanuna 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Özellik gösteren ödeme hizmetleri
MADDE 14/A- (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer

alan hizmeti sunan ödeme kuruluşları için bu Kanunda öngörülen pay senetlerinin nakit karşılığı
çıkarılması, tamamının nama yazılı olması ve asgari sermaye yükümlülüğü aranmaz.

(2) Banka, bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin 12 nci maddenin birinci fıkra-
sının (f) ve (g) bentlerinde yer alan faaliyetler kapsamında başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı
ile paylaşılmasına ilişkin her türlü usul ve esası belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 10 – 6493 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ku-
ruldan” ibaresi “Bankadan” şeklinde, üçüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “Kurumun” iba-
resi “Bankanın” şeklinde, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli
bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece
belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar bu Kanun kapsamı dışındadır. Banka,
bu fıkrada bahsi geçen ödeme araçları ile yapılan işlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açı-
sından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşması durumunda, bu Kanun kapsamında değerlen-
dirilmesine karar verebilir.

(6) Bu maddenin uygulanmasına, elektronik para kuruluşunun kurulmasına ilişkin is-
tenecek bilgi ve belgelere, işleyişine, sermaye ve özkaynak yapısına, şube, temsilci veya dış
hizmet sağlayıcı kullanımına, kurumsal yönetim ilkelerine, iç sistemlerine, bilgi sistemleri yö-
netimine ve bu Kanun kapsamına girmeyen diğer faaliyetlerine, elektronik paranın ihraç edil-
mesi ve geri ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Mali Suçları Araştırma Kurulunun görüşünün
alınması suretiyle Bankaca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 11 – 6493 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “Ku-
rul” ibaresi “Banka” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracı karşılığında topladığı fonları 5411
sayılı Kanunda tanımlanan bankalar nezdinde açılacak ayrı bir hesaba aktarmak zorundadır.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bankaca belirlenir.”
“Elektronik para kuruluşunun, ödeme hizmetleri ile ilgili olarak yürüttüğü faaliyetlerin kredi
verme faaliyeti kapsamına girip girmediği Bankaca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 12 – 6493 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21- (1) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, ödeme kuruluşu ve elek-

tronik para kuruluşu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin bu Kanun kapsamındaki
denetimi Banka tarafından yapılır.

(2) Banka, birinci fıkrada belirtilen kuruluşların şubesinde, temsilcisinde veya dışarıdan
hizmet aldığı kuruluşlarda denetim yapmaya yetkilidir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen kuruluşlar ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler Bankanın
yerinde denetim yapmaya yetkili personeli tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi ver-
mek, defter ve belgelerini ibraz etmek ve incelemeye hazır tutmak zorundadır.
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(4) Banka, bu madde kapsamında denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşların gerçek-
leştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve
işlem bazında olmak üzere talep edebilir. Bu madde kapsamında denetime tabi olan kuruluşlar,
her türlü kayıt, bilgi ve belgeyi gizli dahi olsa Bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
Bankaya tevdi etmek ve Bankanın denetimine hazır hâle getirmekle yükümlüdür.

(5) Kamu kurum ve kuruluşları, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır
sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği, soruşturmanın gizliliği ve
savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sı-
nırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Banka tarafından bu Kanun kapsamında
verilen görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve or-
tamda, sürekli veya münferit olarak vermek zorundadır.

(6) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bağımsız denetime tabidirler. Ödeme ve elek-
tronik para kuruluşlarının fınansal açıdan bağımsız denetimi 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılır. Ödeme ve elektronik para kuruluş-
larının bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilecek bilgi sistemleri denetimi ise Bankaca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

(7) Banka, ihtiyaç duyması hâlinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından bu Kanun uyarınca ba-
ğımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirlemeye ve bu şartları haiz ba-
ğımsız denetim kuruluşlarına ilişkin listeyi kamuoyuna açıklamaya yetkilidir. Banka, bu Kanun
uyarınca bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirlemesi durumunda,
listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarının bu Kanun kapsamındaki bağımsız denetim
faaliyetlerine ilişkin yapacağı kalite kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde standartlara ve
mevzuata aykırılıkları tespit edilenleri listeden çıkarmaya yetkilidir. Banka, yapacağı kalite
kontrol ve denetim çalışmalarının sonuçlarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumuna bildirir. Bu madde kapsamında bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleş-
tirilecek denetim çalışmalarına ilişkin diğer usul ve esaslar, Bankaca belirlenir.

(8) Banka, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile ilgili olarak tespit edilen hu-
suslarda gerekli tedbirlerin alınmasını istemeye, tedbirlerin alınması için altı ayı geçmemek
üzere makul süre tanımaya, bu süre içinde gerekli tedbirler alınıncaya kadar ödeme kuruluşunun
ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini geçici olarak durdurmaya ve ilgili tedbirlerin
belirlenen süre içinde alınmaması hâlinde faaliyet iznini iptal etmeye yetkilidir.

(9) Birinci fıkrada belirtilen kuruluşların denetimine ilişkin diğer usul ve esaslar Ban-
kaca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(10) Banka, gerekli gördüğü durumlarda 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların
bilgi sistemlerinin bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak bağımsız denetim kuru-
luşlarınca denetlenmesini isteyebilir.

(11) Banka, 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi ile ilgili olarak tespit edilen hususlarda gerekli tedbirlerin alınmasını istemeye,
tedbirlerin alınması için altı ayı geçmemek üzere makul süre tanımaya, bu süre içinde gerekli
tedbirler alınıncaya kadar ilgili kuruluşun ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihraç
etme faaliyetini geçici olarak durdurmaya ve ilgili tedbirlerin belirlenen süre içinde alınmaması
hâlinde söz konusu faaliyetleri süresiz durdurmaya yetkilidir.
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(12) Banka tarafından 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalara ilişkin bu Kanun kap-
samında uygulanacak tedbirler ve tedbir alınmasını gerektiren hususlar Kurum ile paylaşılır.”

MADDE 13 – 6493 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “sistem işleticileri için Bankaca; ödeme ve elektronik
para kuruluşları için Kurulca” ibaresi “Bankaca” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Kanunun ödeme ve elektronik para kuruluşları ile ilgili hükümlerinin uygulan-
masına ilişkin konularda ve 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların bu Kanuna tabi faali-
yetlerine ilişkin olarak Banka ve Kurum karşılıklı mütalaada veya bilgi teatisinde bulunur.

(2) Kurum, Bankanın talebi üzerine veri tabanlarında yer alan bilgileri bu Kanunda be-
lirtilen görevleri yerine getirmesi amacıyla gizlilik hükümleri çerçevesinde Bankayla payla-
şır.”

MADDE 14 – 6493 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak düzenlemelerde ve alınan karar-
larda yer alan ve bu Bölümde ayrı bir cezai yaptırım öngörülmeyen hususlara aykırı davranan
ve sistem işleticisi veya ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler hakkında
Banka Yönetim Komitesince kırk bin Türk lirasından dokuz yüz bin Türk lirasına kadar idari
para cezası verilir. Ancak, bu suretle menfaat temin edilmiş ya da zarara sebebiyet verilmiş
olunması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaatin ya da sebep olunan zararın
iki katından az olamaz.”

“(5) Bu madde uyarınca verilecek idari para cezalarına karşı yetkili idare mahkemesinde
dava açılabilir.”

MADDE 15 – 6493 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği
EK MADDE 1- (1) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, tüzel kişiliği haiz

ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuru-
luşları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak için başvurmak
zorundadırlar.

(2) Birlik;
a) Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde

bulunmak,
b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik

içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
c) Üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek,
ç) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Bankaca alınması istenilen tedbirleri üye-

lerine duyurmak,
d) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak

ve uygulamak,
e) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar

itibarıyla tespit etmek,
f) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden

dava açmak,
g) Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek,
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ğ) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri
ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müş-
terileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere
hazırlayacağı ve Bankaca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak,

h) Bu Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmek,
ile görevli ve yetkilidir.
(3) Birlik organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve

yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az on beş
gün önce seçimlere katılacak üyeleri ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemini,
yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hu-
susları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim
kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları
onaylar, bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye
atar. Oy verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır. Seçim süresinin sonunda
seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından im-
zalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz
hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

(4) Birliğin organları, gelirleri, giderleri, çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı,
üyeliğe kabul, üyelikten geçici ve sürekli çıkarma esasları, statüyle düzenlenir. Bu statü, sektör
temsilcilerinin görüşleri alınarak Bankanın yapacağı öneri üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile
yürürlüğe konulur. Üyeler, Birliğin statüsüne ve Birlik tarafından alınacak karar ve tedbirlere
uymak zorundadır. Birlik giderleri, statü gereğince tespit olunan oy sayısına göre üyelere da-
ğıtılır. Üyeler, kendilerine düşen masraf paylarını statüde belirtilen süre içinde yatırmak zo-
rundadır. Masraf iştirak payları belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde Birlik tarafından
icra yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak paylarının ödenmesine dair kararlar 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmî belge niteliğindedir.

(5) Birlik, aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak
uymayan üyelerine bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar idari para cezası verir.”

MADDE 16 – 6493 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yürürlükteki düzenlemelere ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankaca bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklik-

lere uygun düzenlemeler yapılıncaya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıka-
rılmış Kurum düzenlemeleri ile Kurul kararları uygulanmaya devam olunur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun gereğince çıkarılmış Kurum
düzenlemelerinde Kurum ile Kurula yapılan atıflar Bankaya yapılmış sayılır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmakta olup bu Kanun kapsa-
mında ihdas edilen ödeme kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan kuruluşlar, bu Kanun
kapsamında Bankaca çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden başlayarak bir yıl
içinde Bankaya başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan ödeme kuruluşları
ile elektronik para kuruluşları Birliğin faaliyete geçtiği tarihi izleyen bir ay içinde Birliğe üye
olmak zorundadır.

(5) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişikliklere uygun yönetmelikler bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.”
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MADDE 17 – 6493 sayılı Kanunun;
a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruldan” ibaresi “Bankadan” şek-

linde, ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Kurumun” ibaresi “Bankanın” şeklinde, dördüncü
fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bankaca” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Kurul”
ibaresi “Banka” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Ban-
kanın görüşünün alınması suretiyle Kurumca” ibaresi “Mali Suçları Araştırma Kurulunun gö-
rüşünün alınması suretiyle Bankaca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurulca” ibaresi “Bankaca” şeklinde,
birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Kurul” ibareleri “Banka” şeklinde, üçüncü
fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bankanın” şeklinde, dördüncü ve beşinci fıkralarında
yer alan “Kuruma” ibareleri “Bankaya” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibareleri “Banka” şeklinde,
fıkranın (b) bendinde yer alan “Kuruma” ibaresi “Bankaya” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkra-
larında yer alan “Kurum” ibareleri “Banka” şeklinde değiştirilmiş; maddenin birinci fıkrasında
yer alan “en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla” ibaresi ve ikinci fıkrasında
yer alan “ve Bankaya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bankaya” şeklinde,
“Kurum” ibaresi “Banka” şeklinde değiştirilmiş ve “Bankaya bildirir ve” ibaresi madde met-
ninden çıkarılmıştır.

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bankaca” şeklinde
ve ikinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Banka” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Kurulca” ibaresi
“Bankaca” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “İlgili otorite” ibaresi “Banka” şeklinde ve
“sistem işleticisi Bankayı; ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ise Kurumu” ibaresi
“sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu Bankayı” şeklinde değiştiril-
miştir.

f) 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kurulca” ve “Kurumca” ibareleri
“Bankaca” şeklinde ve “Kurul” ibaresi “Banka” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurulun” ibareleri
“Bankanın” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bankaca” şeklinde değiş-
tirilmiş; birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “sistem işleticisi için Bankanın; ödeme kuruluşu
ve elektronik para kuruluşu için ise” ibareleri, üçüncü fıkrasında yer alan “sistem işleticileri
için Bankanın; ödeme ve elektronik para kuruluşları için” ibaresi ve altıncı fıkrasında yer alan
“sistem işleticileri için Bankaca; ödeme ve elektronik para kuruluşları için” ibaresi madde met-
ninden çıkarılmıştır.

ğ) 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “ve Kurum” ibareleri mad-
de metninden çıkarılmıştır.

h) 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Banka” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve “sistem işleticileri ile ilgili olarak Banka; ödeme ve elektronik para kuruluşları
ile ilgili olarak ise” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 18 – Bu Kanunun 15 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer mad-
deleri 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
21/11/2019
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
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21 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından: 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için; 
a) Nüfus şartı aranmaksızın her il merkezinde 1 rehberlik ve araştırma merkezi açılır.
b) Aynı ilde yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;
1) Hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun 150.000'den az olmaması,
2) Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki

mesafenin 100 km'den fazla olması halinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000'den az olmaması,
c) Rehberlik ve araştırma merkezinde en az biri ses yalıtımlı olmak üzere 2 test odası,

6 çalışma odası, 1 gözlem odası, 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması,
gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ
KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönet-
meliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELE-
Rİ KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2017 30106

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/9/2017 30181
2- 10/9/2018 30531
3- 14/2/2019 30686
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“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında; yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kul-
lanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kul-
landıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uy-
gulama yöntemleri ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutan-

lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli erbaş, er, askerî öğrenci ve kazana dâhil olan
diğer personel için yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin te-
mizliği, erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların
temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri, sarf usulleri
ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuv-

vetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun
11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Harekâta katılan personelden, sınır ötesinde (Deniz Kuvvetleri Komutanlığının

yüzer ve dalar unsurları hariç olmak üzere) ve yurt içi üs bölgelerinde 30 gün ve daha fazla sü-
reyle görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri
öğrenci, sivil memur, işçi ve erbaş ve erlere belirlenen esas ve usuller dâhilinde temizlik mal-
zemesi verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasından doğan sorumluluk
MADDE 6/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak aksaklıklar zaman kay-

betmeden ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine
bildirilecektir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı
birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/3/2008 26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/6/2010 27624
2- 4/4/2012 28254
3- 3/7/2012 28342
4- 16/4/2015 29328
5- 18/7/2016 29774
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Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU UYGULAMA YÖNET-
MELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5668 sayılı Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“m) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“f) Kuvvet Komutanının, Jandarma Genel Komutanının, Sahil Güvenlik Komutanının

veya yetkilendirecekleri makamın onayıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Ko-
mutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kadrosunda olmayan ancak askerî birliklerle
beraber görev yapan veya tatbikatlara katılan ve görev koşullarının kazandan besleme yapıl-
masını zorunlu kıldığı kişiler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye
Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İlgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edi-
lecek olan görev koşullarına bağlı olarak, bir kişinin günlük beslenme gereksinimini karşıla-
yacak şekilde, öğünlere göre özel olarak oluşturulmuş hazır yemek, kumanyalık yiyecekler
veya yalnız kıt’a yükü demirbaş erzak yedirildiği günlerde bu yiyeceklerin parasal değerinin
günlük yemek bedelinin altında veya üstünde olması durumu dikkate alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ile altıncı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5668 sayılı Kanunu, bedel ölçüt tablosunda yer alan kuru baklagiller, yaş sebze, taze meyve
ve diğer yiyecek maddeleri için günlük yemek çizelgesinde uygulanacak birim fiyatlarında,
birliğe mal oluş fiyatları esas alınır.”

“d) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı spor takımlarından, yoğun beden hareketlerini yapan takımların toplu olarak çalışma
kamplarında bulunan personeli kapsar.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Kazandan beslenecek personel için; yemek hazırlama, pişirme, da-

ğıtım, servis ve temizlik gibi yemek öncesi ve sonrasına yönelik mal ve hizmetlerden bir kısmı
veya tamamının satın alınması ile ilgili işlemlerde, 5668 sayılı Kanun gereği hazırlanan
1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Satın
Alınacak Yemek Hizmeti Uygulamalarına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş, er, askerî öğrenciler ve kazana

dahil olanlar için yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temiz-
liği; sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş, er ve askerî öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullan-
dıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerine ait hususlar için 5668
sayılı Kanun gereği hazırlanan, 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine
Dair Yönetmelik hükümleri esas alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Kıt’a yükü demirbaş erzak ile barış stok seviyesine ait hususlar,

5668 sayılı Kanun gereği hazırlanan, 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İh-
tiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı personelinin sağlıklı beslenmesi ve beslenme kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, gıda
maddelerinin kalite değerleri ile bunların hazırlandığı ortamların hijyenik durumlarının kont-
rolüne yönelik laboratuvar ve hijyen denetim hizmet desteği, ilgili yönerge esasları doğrultu-
sunda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
gıda kontrol teşkillerince verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 17/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütler derhal Millî

Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Ba-
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/3/2008 26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/6/2011 27958

2- 28/2/2012 28218

3- 16/4/2015 29328

4- 21/1/2016 29600
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,

diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasa-

nat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul

edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri

kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul

koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından be-

lirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-

sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına

düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim

üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli

yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-

cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçe-

vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 31 inci maddesinin birinci fıkrasının de-

ğişiklikten önceki hükmü uygulanır.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılından

itibaren uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2016 29690

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/3/2017 29994
2- 16/9/2017 30182

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                               22 Kasım 2019 – Sayı : 30956



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-

liğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “dört” ibaresi “altı” ; “beş” ibaresi “yedi” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2019 30860
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/56)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip,

Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile
ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlana-
maz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü
maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,
ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
d) Karar: 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı, 
e) Kapalı Sistem Üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar se-

risinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımın-
dan oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele
gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına da-
yanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha
fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabil-
meyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

f) Kilogram Üstü Alabalık: Hasat edildiğinde 1 adedinin ağırlığı 1.25 (bir kilo iki yüz
elli gram) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan tüm alabalık türlerini,

g) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

ğ) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gös-
teren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi ya da müstahsil mak-
buzunu,

h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı su ürünleri kayıt sistemini,

ı) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yav-
ru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,
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i) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere

Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,  
k) Yavru balık adaptasyon işletmesi: Yavru balıkların, büyütülecekleri iç su ve deniz

kaynaklarına adapte olmaları amacıyla kurulan tesisleri, 
l) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiri-

ciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,
m) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

n) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-
dığı yerleri,

ifade eder.
Su ürünleri desteği
MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri yetiştiriciliği desteği

aşağıda belirtilen esaslara göre verilir:
a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin,

kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır,
sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük,
karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar)’dir.

b) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve (a) bendinde belirtilen türlerin entansif
şekilde yetiştiriciliğini yapan, midye yetiştiriciliği yapan, kapalı sistemde su ürünleri yetiştiri-
cilik projesine sahip olup projesine uygun olarak (a) bendinde belirtilen türlerin üretimini yapan
ve kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere, Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar
destekleme yapılır.

c) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen desteklemelerden yararlanmayan ve elektrik ener-
jisi ile çıkardığı yer altı suyu ya da enerji kullanmadan kaynak suyunu kullanarak daha çok iç
tüketim amaçlı toprak havuzlarda küçük ölçekli yetiştiricilik yapan üreticilere yılda en fazla
30.000 kilograma kadar Kararda belirlenen birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

ç) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında uyula-
cak esaslar şunlardır:

1) Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde
veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait
birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve
destekleme ödemesi buna göre yapılır.

2) Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı
baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve
tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak Kararın yayım tarihinden
önceki tesis sahipleri esas alınır. Kararın yayımlandığı tarihten sonra bu tesislerle ilgili devirler
destekleme kapsamı dışındadır.

3) Karar gereğince, bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar; bi-
rinci fıkranın (c) bendindeki toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği desteğinden yararlanacaklar
için yılda 30.000 kilogram, birinci fıkranın (b) bendindeki desteklemeler için ise yılda 350.000
kilogram ile sınırlıdır. 
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4) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için
belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır.

5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde istenen satış belgelerindeki kilogram
fiyatları Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafın-
dan açıklanacak ürünün kilogram/maliyet değerinin %75’inden düşük olan satış belgeleri ile
kilogram/maliyet değerinin %50’sinden düşük olan balık yemine ait faturalar destekleme kap-
samı dışındadır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu
miktarın hesaplanmasında bu fıkranın (i) bendinde belirtilen canlı ürünlere ait satış belgeleri
hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alışverişlerine ait satış belgelerindeki mik-
tarlar hesaplanmaya dahil edilmez.

7) Yetiştirilen türe göre hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakı-
mından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınır.

8) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınır.
9) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait fatura-

larda belirtilen miktarın iki katı dikkate alınır.
10) Bu fıkranın (i) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmelerden ve yavru balık

adaptasyon işletmelerinden yavru alan işletmeler için son satışın yapıldığını gösteren satış bel-
gelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat
tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.

11) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletme-
lere yetiştiricilik belgesi düzenlenebilmesi için işletmeye konulan yavru balıkların tespitinin
yapılması şartıyla işletmeye geliş tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavru balıkların işlet-
meye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı olarak esas alınır. 

d) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, bu fıkranın (ç) bendinin (3)
numaralı alt bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu du-
rumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek
yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Türlerle ilgili desteklemelerde yetiştiricilik
belgesindeki oranlar esas alınır.

e) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlen-
mesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul
edilir.

f) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları
Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni
olan işletmelerden, yavru balık adaptasyon işletmesinden, üniversite veya araştırma enstitüle-
rine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

g) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları, Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan
kendisine ait başka bir işletmeden veya kendisine ait başka bir yavru balık adaptasyon işlet-
mesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne,
Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru
balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

ğ) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, proje-
sinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ih-
tiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek zorundadır.
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h) Kilogram üstü alabalık üretmek isteyen yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüğüne müracaat
ederek proje değişikliğine gerek kalmaksızın kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapma tale-
binde bulunması ve mevcut durumlarını Ek-6’da yer alan Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tu-
tanağı ile tespit ettirmeleri zorunludur. Kilogram üstü alabalık hasat edecek yetiştiricilerin
il/ilçe müdürlüğüne başvurarak Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tuta-
nağını düzenlettirmeleri ve bu ürünler için düzenlenecek satış belgelerinde de ürünün kilogram
üstü olduğunu belirtmeleri zorunludur. 

ı) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür,
bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

i) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil de daha büyük ve değişik ağırlıklarda
koymak suretiyle yetiştiricilik yapanların; balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne düzenlettirecekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında “canlı”
ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belge, balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bı-
rakılır. Hasat tespit tutanağı üzerine balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek
imzalanır. Yetiştiricilerin balıklarını başkasına ait işletmeden temin etmeleri halinde, satış bel-
gesinde “canlı” ibaresinin de yer alması zorunludur. Bu kapsamda;

1) İç sularda yetiştirilip denizlere taşınarak büyütülmesine devam edilen canlı balıklar,
2) İç sularda yetiştiriciye ait tesiste yavrudan kilogram üstü ağırlığa kadar getirilen canlı

balıklar,
3) İç sularda yetiştiricinin işletmesinde yetiştirilen, ancak teknik ve çevresel zorunlu-

luklar nedeniyle başka bir su kaynağında aynı yetiştiriciye ait işletmede büyütülmesine devam
edilen canlı balıklar,

desteklenir. 
j) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe mü-

dürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.
Hasat edilen balığın ortalama ağırlığı yazılmak suretiyle düzenlenen hasat tespit tutanağı en
az iki görevli tarafından üç suret tanzim edilerek iki sureti ürün sahibine verilir.

k) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 23/12/2019 tarihi mesai bi-
timine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ
kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar
müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları
en geç 13/1/2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilebilir.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri

su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.
b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Yavru

Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tes-

pit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
ç) Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı.
d) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (Bu-

lunmayan yerlerde bu belge istenmez).

22 Kasım 2019 – Sayı : 30956                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



e) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane, yavru balık
adaptasyon işletmesi veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik
belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi ha-
linde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.

f) Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura
(son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

g) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.
ğ) Desteklemeden yararlanacak su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin 22/3/1971 tarihli

ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ödenecek ceza borcu olmadığını gösterir belge
ile su/su alanı kira borcu olmadığını gösterir belge. 

h) Üretim yılına ait tesis denetim formu.
ı) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler için yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi

amacıyla işletmeye konulan yavru balıklara ilişkin tespit tutanağı.
İl/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe mü-

dürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek
SUBİS’e kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan
Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüğü ilan
panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma
ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar
askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onayla-
narak en geç beş işgünü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’teki kayıtları üzerinden kontrol
edilir ve Ek-5’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş
günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde,

merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici bir-
likleri ve/veya Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş olan ve Bakanlıkça kuruluşuna izin ve-
rilen su ürünleri kooperatif üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri desteklerin % 2’si
oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında
üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında, ayrıca su ürün-
leri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri ta-
nıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 1 oranında merkez birliğine kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üretici-

lere; merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz
etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar
doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problem-

lerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe
müdürlüğü yetkilidir.
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(2) İl/ilçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil
her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından
yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-
lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine

ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belge-
lerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu il-
gilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile hak-
sız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzen-
leyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç baş-
latılır.

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

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzen-
lenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari
hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça
sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

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

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı ol-

duğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler ya-
pılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2020
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2018/24) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN 

ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK 
ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/57)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık
desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik

belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen hastalık-
lardan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili
hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,  23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü
maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Biyogüvenlik: Hastalık etkenlerinin yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engel-

lemeye yönelik önlemleri,
ç) Damızlık alabalık: Cinsi olgunluğa ulaşmış, döl veren dişi ve erkek alabalığı,
d) Hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi: Bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından,

belirli periyotlarla yapılan muayene ve analiz sonucu negatif olan ve biyogüvenlik önlemlerini
almış alabalık kuluçkahanesini,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
f) Karar: 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
g) Kapalı devre sistem: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi

kullanılarak, dışkı, yem artıkları ve karbondioksitin uzaklaştırılması, suyun fiziksel ve kimyasal
olarak yeniden kullanım için uygunlaştırılması, oksijenlendirilmesi, ozon ve/veya UV ile mua-
mele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına
dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden
faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su
ürünleri yetiştiricilik sistemini,

ğ) Kuluçkahane: Damızlık balıkların bulunduğu ve bunlardan yumurta ve yavru elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üretim işletmelerini,

h) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın bireysel olarak yaş, ağırlık, döl ve-
rimi, hastalık gibi tüm bilgilerinin takip edilmesini sağlayan ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici
Merkez Birliği tarafından yapılan etiketleme işlemini,

ı) Nekropsi odası: Balığın ölüm veya hastalık nedenini bulmak için kesim, muayene
ve incelemenin yapıldığı bölümü,

i) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

j) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yav-
ru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam
eden belgeyi,
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k) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-
lere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

l) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiri-
ciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

m) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

ifade eder.
Hastalıktan ari damızlık alabalık desteğinden faydalanacak işletmelerde aranan

şartlar
MADDE 5 – (1) Damızlık alabalık desteği, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan, ala-

balık yumurta/yavrusu üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılır. Bu kapsamda;
a) Müstakil kuluçkahanesi olması şartıyla su ürünleri yetiştiricilik belgesi olan veya su

ürünleri kuluçkahane belgesi olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1’de belirle-
nen şartları taşıyan,

b) Viral-bakteriyel hastalık etkeni patojenlerin bulaşmasını engelleyecek özellikte (Ozon
sistemleri/UV, mekanik filtrasyon) kuluçkahaneye giren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak
sistemler kurarak suyun ilk kullanıcısı olan veya kapalı devre sistem ile üretim yapan,

c) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) vi-
rüslerinin tespit edilmediğine dair Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu ve
devamında yapılan izleme sonucunda bu hastalıkları taşımadığı tespit edilen,

ç) Damızlık alabalıkları markalanmış olan,
kuluçkahanelere destekleme yapılır.
(2) Bir damızlık alabalık yumurta ve/veya sperm vermeye başladığı yıldan itibaren en

fazla üç yıl boyunca desteklemeden faydalandırılır.
(3) Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları  için adet başına  destekleme öde-

mesi yapılır.  Hastalıktan ari kuluçkahanenin  desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar
yılda, Kararda belirtilen 10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.

(4) Destekleme, işletmenin su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesindeki proje
yavru kapasitesini (adet/yıl) aşmayacak şekilde, mevcut durumdaki üretim kapasitesine göre
yapılır.

(5) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 23/12/2019 tarihine kadar,
işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede istenen belgeleri
teslim etmek zorundadır.

(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca
başka bir işletmeye satışı yapılamaz.

(7) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl içerisinde
ölüm veya hastalık nedeniyle işletmeden çıkışı yapılması durumunda çıkışı yapılan damızlık
alabalığa ikame olarak işletmeye giren damızlık alabalık markalanarak destekleme kapsamına
alınır. İşletmeye girişi yapılan damızlık alabalık için ikinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır.

Müracaat için gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler aşağıdaki belgeler ile

işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Ek-2’de yer alan Hastalıktan Ari Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi.
b) Bakanlıkça verilen geçerli su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belge fotokopisi.
c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi. (Üre-

tici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)
ç) İşletmeye temin edilen damızlık balıkların menşei belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve

bu balıkların klinik olarak sağlıklı olduğuna dair il müdürlüğünden alınan veteriner sağlık ra-
poru.
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d) Ek-1’de yer alan  Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemlerinde
belirlenen şartların yerine getirildiğine dair işletmenin teknik sorumlu müdürü tarafından onaylı
belge.

e) Üreticinin Ek-1 ile belirlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebliğde belirtilen hasta-
lıklar açısından izlemeye alınarak en az 3 yıl boyunca hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi
olarak üretimine devam edeceğine dair Ek-6’da yer alan noter onaylı taahhütname.

İl müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğünce, 6 ncı maddede istenen belgeler kontrol edilerek mü-

racaat tarihinden itibaren beş gün içerisinde kuluçkahanede inceleme yapılır. Ek-1’de yer alan
Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartların yerine
getirilip getirilmediği kontrol edilir. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemeler-
den faydalanmak isteyen üreticiler 30/12/2019 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zo-
rundadır.

(2) Müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak
üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak,
Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin ya-
pılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir.

(3) Ek-3’te yer alan Damızlık Alabalık (Markalı) Tespit Tutanağı il müdürlüğü tarafın-
dan tutularak, damızlık alabalıklar marka numaraları ile SUBİS’e kaydedilir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen hastalıklara dair analiz sonucu negatif olan örneklere ait
müracaatlar, il müdürlüğünce işletmenin izlemeye alınması için Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğüne bildirilir ve ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne de bilgi verilir.

(5) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, izleme sonucunda ikinci fıkrada belirtilen
hastalıkların bulunmadığı tespit edilerek il müdürlüklerine bildirilen kuluçkahaneler destekle-
meden faydalandırılır. Bu kapsamda;

a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içeri-
sinde, il müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan Damızlık
Alabalık Destekleri İcmal-1 oluşturulur.  İcmal-1 listesi, onaylanmasını takip eden beş mesai
günü, il müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki
görevli tarafından tutanağa bağlanır.

b) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il müdürlüğüne yapılır. İtirazlar
askı süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz
ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) İl müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanır
ve takip eden beş iş günü içinde Ek-5’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-3 düzen-
lenip onaylanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde,

merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici bir-
likleri ve/veya Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen su
ürünleri kooperatif üyelerinden, hizmet bedeli olarak hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında
birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında üst koo-
peratif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında, ayrıca su ürünleri ye-
tiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım
faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 1 oranında merkez birliğine kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üretici-

lere, merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz
etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar
doğrudan ödenir.
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Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problem-

lerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il mü-
dürlüğü yetkilidir.

(2) İl müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yap-
maya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il müdürlüğü tarafından ya-
pılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-
lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koo-
peratifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden faydalanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine

ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belge-
lerden sorumludur. Desteklemeden faydalanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu il-
gilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile hak-
sız yere ödemelerden faydalanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzen-
leyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç baş-
latılır.

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

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzen-
lenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere faydalandığı tespit edilen üreticiler ile
idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakan-
lıkça sağlanan hiçbir destekleme programından faydalandırılmazlar.

(4) Kuluçkahanede yapılan kontrollerde, bu Tebliğde belirtilen koşullara uyulmadığının
ve/veya bu Tebliğde adı geçen hastalıklardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu
Tebliğde yer alan koşullar yeniden sağlanıncaya kadar kuluçkahane destekleme programından
faydalandırılmaz.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden faydalanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

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

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı ol-

duğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler ya-
pılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2020
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık
Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/29) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/58)

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/11/2019’dur” iba-
resi “28/2/2020’dir” olarak, “30/11/2019” ibaresi “28/2/2020” olarak değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2019/7)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonları ve tanımları

belirtilen eşyanın ithalatında 22/10/2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Poliamidlerden
İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar) kapsamında, ek
mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açı-
lan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanı
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir

dönemde, Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın tümünün Ek-2’de yer
alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için 2.986 tondur.

(2) Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife
kontenjanı 995 tonu geçemez.

Tarife kontenjanının dağıtımı
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına

göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır.
(2) Tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mü-

kellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilir.
(3) Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15

tonu aşamaz.
(4) Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini ta-

kip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz. 
(5) Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlı-

ğının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilir. 
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/9/2017 30179
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/11/2017 30237
2- 24/3/2018 30370
3- 29/3/2019 30729
4- 24/6/2019 30811
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2019/9) 

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza

Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile

yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ

seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin

eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza

ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.  

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.
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İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesinin kullanımına ilişkin bilgiler

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-

rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-

fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında

beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

(3) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik gide-

rilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 11/4/2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8  – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/3/2018 30352
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 10158 

 

—— • —— 

 
Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10177 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2019 – Sayı : 30956 

 

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10187 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10189 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10190 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET PORTATİF PİST AYDINLATMA SETİ  
(TREYLER DAHİL) SATIN ALINACAKTIR 

(DHMİ) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
1 ADET PORTATİF PİST AYDINLATMA SETİ (TREYLER DAHİL) ALIMI işi DHMİ 

İhale Yönetmeliğinin 14. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Dosya Numarası : 2019/41 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 - Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 3122042338 - 3122128158 
c) İhale dokümanının  
    görülebileceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan Satın Alma 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 
Müdürlüğü zemin kat Z-138 nolu oda  

2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Treyler Portatif Pist Aydınlatma Seti - Mal Alımı 
b) Teslim yeri  : Ankara Esenboğa Havalimanında bulunan Satın Alma 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez İkmal 
Müdürlüğü Deposu 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 180 (yüz 
seksen) takvim günüdür.  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32   06560-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Satın Alma ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı İhale Salonu  

b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 - 11.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.5 inci maddesinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,  
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,  

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

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.9. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin (b) 

bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.1.10. İhale dokümanın satın alındığına dair belge. 

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

-- 

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

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

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

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

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya üretim kapasite 

raporunu veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. Bu üç belgeden birinin 

sunulması yeterlidir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla 

iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması 

durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu 

kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş 

deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul 

edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan 

her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan 

kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.  

4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

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

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  
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a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

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

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

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 

Kapasite Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen 

İmalat Yeterlik Belgesi, 

d) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli 

malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.3. İsteklinin teklifle birlikte sunmaları gereken mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin 

belge ve dokümanlar:  

4.3.4. İstekli TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine haiz olacak olup, 

belgeler teklifle beraber verilecektir.  

4.3.5. Portatif Pist Aydınlatma Seti (Treyler Dahil) için teklif ettikleri cihaz, müştemilat 

vb. için liste ve teknik özelliklerini belirtir orijinal katalogları verilecektir. Firmaların Genel 

Broşürleri incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.  

4.3.6. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler: 

Teklif eki dosyada, istenilen tüm belgeler konulacak ve bunlar için indeks hazırlanarak 

sıralı bir şekilde verilecektir.  

- Teknik hususlarda verilen tüm dokümanlar antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve 

her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.  

- Teknik hususlarla ilgili açıklayıcı olarak yurt dışından sağlanan resmi belgeler onaylı 

Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.  

- Yurt dışından sağlanan resmi belgeler (yetkili satıcılık belgesi, temsilcilik belgesi, 

imalatçılık belgesi vb.), idari şartnamede belirtilen şartlarda olacaktır.  

- Teklifin teknik şartname ile mukayese edilebilmesi için teklif konusu araçların 

özellikleri, açık ve net bir şekilde belirtilecektir. (Şartnamedeki özellikleri karşılar aynısı, kabul 

edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.) İstenilen teknik 

özelliklerden sapmalar nedenleriyle beraber açıkça belirtilecektir.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede “son 5 yıl içerisinde tek sözleşme kapsamında; teknik bir amaca yönelik olarak 

kullanılacak şekilde bir aracın tasarım, dizayn ve projesini yaparak, aracın "İtfaiye ve/veya 

Kurtarma ve/veya Afet ve Acil Durum ve/veya Servis Bakım Hizmet Araçları vb." satışını yapmış 

olmak, Pist Özel Aydınlatma Malzemesi üretim ve/veya satışını yapmış olmak ve/veya Pist Özel 

Aydınlatma Sistemleri Temin ve Tesis İşlerini yapmış olmak” benzer iş olarak kabul edilecektir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

5.2. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması: 

5.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu 

fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,  

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini 

gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir. İş deneyim belgesi yüksek olan teklif tercih 

edilecektir.  

5.2.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesinde, İdari Şartnamenin 34.2.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 100,00 TL (yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 

Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 nolu odadan satın alınabilir. 

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

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

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

138 nolu adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İsteklilerin tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 

 10195/1-1 
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SOSYAL TESİS SATILACAKTIR 

Niğde Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Niğde Belediyesine ait; ilimiz Niğde Merkez Sarıköprü Mahallesi 2668 Ada 

2 Parsel üzerinde bulunan 1782,56 m2 SOSYAL TESİS'in; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Açık Artırma" usulü ile satışı yapılacaktır. 

2 - SOSYAL TESİS  

- 1 nolu bağımsız bölüm; bodrum kat 552,60 m2  

- 2 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 53,47 m2  

- 3 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 106,95 m2 

- 4 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 124,78 m2  

- 5 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 89,13 m2  

- 6 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 124,78 m2  

- 7 nolu bağımsız bölüm; 1. kat lokanta 392,16 m2 ve  

- 8 nolu bağımsız bölüm; 2. kat 8 odalı otel 338,69 m2 olmak üzere toplam 1782,56 m2 dir. 

3 - Sosyal Tesis muhammen bedeli 4.250.000,00-TL olup, %3 geçici teminatı 127.500,00-TL dir. 

4 - SosyalTesis satış İhalesi 05/12/2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00 da 

Niğde Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sokak No: 1 deki Belediye Hizmet Binasında 

bulunan Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 

5 - İhaleye katılmak isteyenler; 05/12/2019 tarihi saat 12:30 'a kadar Niğde Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne; %3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR 

530001500158007296811669 Nolu Niğde Belediyesi hesabına ödediğine dair banka dekontu 

veya banka teminat mektubu, Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi, dilekçe, 

nüfus cüzdan fotokopisi, istekli adına katılıyor ise vekaletname, tüzel kişiler yetki belgesi ve imza 

sirküsü ile birlikte müracaat edebilirler. Aksi halde iştirakçi ihaleye katılamaz. 

6 - Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar 

geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif 

sayılacaktır. 

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tam yetkilidir. 

8 - Şartnamede yer almayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine tabiidir. 

9 - İhale ile ilgili şartname, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, tasdikli 

örnekleri mesai saatleri içerisinde 5.000,00-TL. karşılığında Niğde Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Servisinden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. 

İlan olunur. 10090/1-1 
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PETROL VE MADENİ YAĞ DEPOLAMA ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan 

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi 3413 Ada 1 Parsel ve 2101 Ada 1 Parsellerde 

bulunan 1.257,07 m2 sundurma, 6.579,61 m2 kapalı, 28.916,32 m2 açık alan olmak üzere toplam 

36.753 m2' lik taşınmazın sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle mevcut hali ile petrol ve madeni 

yağ depolama alanı olarak kiralanması işi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Satım ve 

Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile 

yapılacaktır. 

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 

gidilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adres : Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 

  Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

d) İhale dokümanının görülebileceği 

    İnternet adresi : www.aoc.gov.tr 

e) İhale Şartnamesinin temin 

    edileceği yer ve ücreti : AOÇ Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL 

  Posta Yoluyla 150,00-TL 

2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve 

Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan Ankara İli, 

Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi 3413 Ada 1 

Parsel ve 2101 Ada 1 Parsellerde bulunan 1.257,07 m2 

sundurma, 6.579,61 m2 kapalı, 28.916,32 m2 açık 

alan olmak üzere toplam 36.753 m2' lik taşınmazın 

sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle mevcut hali ile 

petrol ve madeni yağ depolama alanı olarak 

kiralanması işidir. 

b) İşin Süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 

yıldır. 

c) Tahmini Bedel : Aylık 73.000,00 TL+KDV 

d) Geçici Teminat : 262.800,00 TL 

e) Kati Teminat : İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının % 6’sı 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AOÇ Müdürlüğü İdare Binası 

b) Tarihi ve Saati : 03/12/2019 - 14:00 

c) Teklif Mektuplarının en son 

    teslim tarihi, saati, teslim yeri : 03/12/2019 - 14:00 AOÇ Ticaret Müdürlüğü 

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. 10194/1-1 
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KULE DİFÜZÖRÜ ÇEVRE DİŞLİSİ DÖKÜLMESİ VE  

TORNALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2019/597801 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Ø 5500 Kule Difüzörü Çevre Dişli Dökülmesi ve 

Tornalanması 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 60 

(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.12.2019 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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64 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ihtiyacı Samsun Gazi İl Halk 

Kütüphanesi Müdürlüğü yeni hizmet binasında kullanılmak üzere 64 kalem büro mobilyası, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi ve teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir - Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.12.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 
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500 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR VE 50 ADET  

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 adet Hepsi Bir Arada 

Bilgisayar ve 50 adet Dizüstü Bilgisayar teknik şartnamesine ve HP, Lenovo ve Dell 

markalarından birine uygun, olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29.11.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve HP, Lenovo ve Dell markalarından birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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VİDEO KONFERANS SİSTEMİ VE VİDEO KONFERANS  

KAMERA DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi 

ihtiyacı Video Konferans Sistemi ve Video Konferans Kamera Donanımları ihtiyaç sahibi 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesinin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

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

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.12.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10170/1-1 



22 Kasım 2019 – Sayı : 30956 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

VERİ MERKEZİ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri 

Merkezi Cihazları teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.11.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI  
İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırıkkale İl Özel İdaresinden: 
Kırıkkale İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, 

teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak Arama 
Sahası; 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. Maddesi ile 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi 
gereğince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma 
Usulüyle ihale edilecektir. 

İhale Komisyonu tarafından, Ovacık Mah. Hürriyet Cad No: 13/D Merkez/KIRIKKALE 
adresinde, Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Binası Toplantı salonunda, 11/12/2019 
tarihinde, Çarşamba günü, Saat 14:00’de yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde 
Kırıkkale İl Özel İdaresi Erenler Mah. Cumhuriyet Cad. No :158 Yahşihan/KIRIKKALE 
adresindeki hizmet binasının 3. katındaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde bedelsiz olarak 
görülebilir. 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Sahası: 
Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Efendi Köy-Ceritobası-Yoncalı Köyleri hudutları dahilinde 

4775,62 hektar alana sahip I31c4, I31c3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 3331043 Erişim 
ve 2015/15 ruhsat no’lu saha. 

 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 569996 574933 570898 565997 

X (YUKARI) 4386001 4377171 4374623 4384002 

 
Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 125.118,65 TL’dir. 
İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için; 
a) Gerçek Kişiler; 
1. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti, 
2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi, 
3. Noterden onaylı imza beyannamesi, 
4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname, 
6. Bu iş için 3.753,56 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya 

Banka Teminat Mektubu, 
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 
7. İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi 
TR31 000 1000 316 368 23942 5214 No'lu IBAN hesabına ödenecek 1.000,00-TL'lik (Bin Türk 
Lirası) banka makbuzu, 

b) Tüzel Kişiler; 
1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 
2. Vergi Levhası (onaylı), 
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3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri, 

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 
sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri, 

6. Bu iş için 3.753,56 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya 
Banka Teminat Mektubu, 

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. 

7. İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi 
TR31 000 1000 316 368 23942 5214 No'lu IBAN hesabına ödenecek 1.000,00-TL'lik (Bin Türk 
Lirası) banka makbuzu, 

8. Her sayfası imzalanmış olan Şartname, 
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 
Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
İstekliler, istenen belgeleri kapalı bir zarf içinde ihale saatine kadar İl Encümen 

Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale 
saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İlan olunur. 10214/1-1 
—— • —— 

TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK 
VE YARI OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM 

ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/590841 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar 

Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl 
Meydanı No:121/A 35220 Alsancak-
Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Bünyesinde 

Bulunan Elektrikli Otomatik Ve Yarı Otomatik 
Hemzemin Geçitlerin Bakım Onarım İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 03.12.2019 Tarihi Salı Günü Saat 14/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV dahil) 300,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10065/1-1 
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EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 10153/1-1 

—— • —— 
BUZ ÇÖZME VE BUZ ÖNLEME SOLÜSYONU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 10181/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10216/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10216/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10216/3/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10245/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10246/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10247/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10255/1/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10255/2/1-1 
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Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10244/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından: 

STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam 
edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü” 
kadrosuna en fazla 15 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır. 

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşıması, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yıllarında 
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 
80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 
300 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul 
edilir), 

d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için ÖSYM tarafından 2018 
veya 2019 yıllarında yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS veya e-YDS) 
en az yetmiş (70) puan almış olması, 

e) Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2019) 35 
(otuzbeş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş 
olmak), 

f) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk 
koşullarına elverişli olması, 

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması, 
h) Süresi içinde başvurmuş olması, 
gerekmektedir. 
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir 

daha bu sınava katılamazlar. 
BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER 
Giriş Sınavı için başvurular, 27 Kasım 2019 tarihinden 12 Aralık 2019 günü mesai 

bitimine kadar (saat 18:00) https://hkkbasvuru.hmb.gov.tr adresi veya Bakanlık internet 
sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve 
Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ 
Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 

28-29 Aralık 2019 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda 
Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart 
Mah. İstiklal Caddesi No: 7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir. 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında 
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir. 
Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Kanununun 

soruşturma, arama ve el koyma usullerine ilişkin hükümleri, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve 
Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli 
Evrak Hukuku kısımları) 
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Ekonomi: Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz), Para Teorisi 
ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar 

Maliye; Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye 
Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 

İşletme: İşletme Ekonomisi, İşletme Finansmanı 
Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi 
Sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve 

çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. 
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen 

alanlardan 50 puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması 
gerekmektedir. 

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlık internet sayfasında 
(https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara 
başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. 

Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı olarak 
alacakları aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) 
göstermek suretiyle katılabileceklerdir. 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

Sözlü Sınav: Giriş sınavı konuları yanında ayrıca adayların zeka, tutum ve davranış, ifade 
ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri puanlamada dikkate alınır. Sözlü sınav notu 100 
üzerinden verilir. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır (Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 
100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır). 

Sözlü sınavında başarılı olanlardan, KPSS sınavı, yazılı sınavı ve sözlü sınavı notlarının 
ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama yapılır. Ortalamaların eşitliği 
halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. 

SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA 
Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş 

Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun 
en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan 
az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü 
alma hakkına sahiptir. 

Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre 
içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav 
sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı 
sırasına göre atama yapılabilir. 

BİLGİ TEMİNİ 
Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve 

telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir. 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı 
Adres: İnönü Bulvarı No: 36 Emek Yerleşkesi Kat: 8    06510 Emek / ANKARA 
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr 
e- posta: hkksinav.basvuru@hmb.gov.tr 
Telefon: (312) 204 73 41 - 204 73 43 
 10254/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45315 ada, 8 parsel üzerindeki 565925 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 157391 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 10 no`lu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Proyap Yapı Denetim Müş. ve Müh. Ltd. Şti. tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 07.12.2011 tarihli 

ve E.2011/1475-K.2011/2238 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının Bakanlığımızca 

temyizi üzerine Danıştay 6. Dairesinin 14.11.2018 tarih ve E.2017/2297-K.2018/9167 sayılı 

kararı ile bozulmasından sonra yeniden görülen davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 

29.04.2019 tarih ve E.2019/660-K.2019/854 sayılı kararı ile ”davanın reddine” hükmedildiğinden, 

Proyap Yapı Denetim Müş. ve Müh. Ltd. Şti. hakkında uygulanan ve 28.12.2011 tarih ve 28156 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan geçici faaliyet durdurma cezasından geriye kalan 

184 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 08.11.2019 tarih ve 

260153 sayılı Olur ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10151/1-1 

 
—— • —— 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Kepez İlçesi, 3 pafta, 1353 parsel üzerindeki 1028629 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Abdullah 

BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25622,  Oda Sicil No: 69529) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 24.10.2019 

tarihli ve E.2019/1467 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”  

hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Abdullah BİLGİÇ 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 

06.11.2019 tarihli ve 257789 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10152/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/10/2019, 10/10/2019, 17/10/2019, 24/10/2019 ve 

31/10/2019 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri  

çerçevesinde lisans verilen ve lisansı sona erdirilen/iptal edilen tüzel kişiler 

 

1 

03/10/2019 tarihli ve 8865-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Seydibey Biyogaz Elektrik 

Üretim Tesisi” için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

2 

03/10/2019 tarihli ve 8865-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Mey Biyogaz Tesisi” projesi 

için, 25 (yirmibeş) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

3 

03/10/2019 tarihli ve 8865-26 sayılı Kurul Kararı ile; 

Akyelres Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Akyel-1 RES” üretim tesisi için 

verilen 04/04/2012 tarihli ve EÜ/3760-9/2309 numaralı üretim lisansı sonlandırılarak, 

Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Akyel-1 RES” projesi için, 41 (kırkbir) yıl 6 

(altı) ay 1 (bir) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

4 

03/10/2019 tarihli ve 8865-27 sayılı Kurul Kararı ile; 

SBD Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi’ne “Alibey GES” projesi için,49 

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 

03/10/2019 tarihli ve 8873-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Bioden Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Başmakçı Biyokütle 

Enerji Santrali” projesi için, 20 (yirmi) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

6 

03/10/2019 tarihli ve 8873-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Zen Global Biyogaz Elektrik Enerji ve Gübre Üretim Tarım Hayvancılık Gıda 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Amasya Biyogaz Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

7 

10/10/2019 tarihli ve 8874-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’ye “Sukkar Şeker Termik - 

Kojenerasyon Tesisi” için verilen 31/01/2068 tarihine kadar geçerli olan, 31/01/2019 

tarihli ve EÜ/8399-8/04170 numaralı üretim lisansı 10/10/2019 tarih itibariyle sona 

erdirilerek, Sukkar Şeker Üretim A.Ş.’ye “Sukkar Şeker Termik - Kojenerasyon 

Tesisi” için, 10/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 31/01/2068 tarihine kadar 

geçerli olacak eskisinin devamı mahiyetinde 48 (kırksekiz) yıl, 4 (dört) ay, 4 (dört) gün 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

8 

10/10/2019 tarihli ve 8874-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’ye “Sukkar Şeker Üretim Fabrikası 

Kojenerasyon Tesisi” için verilen ve 14/02/2068 tarihine kadar geçerli olan, 14/02/2019 

tarihli ve EÜ/8438-4/04177 numaralı üretim lisansı 10/10/2019 tarih itibariyle sona 

erdirilerek, Sukkar Şeker Üretim A.Ş.’ye “Sukkar Şeker Üretim Fabrikası 

Kojenerasyon Tesisi” için, 10/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 14/02/2068 

tarihine kadar geçerli olacak eskisinin devamı mahiyetinde 48 (kırksekiz) yıl, 4 (dört) ay, 

4 (dört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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9 

10/10/2019 tarihli ve 8884-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Panda Alüminyum A.Ş.’ye biyokütle (kentsel atık-çöpgazı) enerjisine dayalı 

07/12/2043 tarihine kadar geçerli olacak, 24 (yirmidört) yıl, 1 (bir) ay, 27 (yirmiyedi) gün 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

10 

10/10/2019 tarihli ve 8884-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

AGT Enerji Anonim Şirketi’ne “AGT Biyokütle Enerji Tesisi” projesi için, 49 

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

11 

10/10/2019 tarihli ve 8884-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretimi A.Ş.’ye “Arel Enerji Milas 

Biyokütle Tesisi” projesi için, 13 (onüç) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

12 

17/10/2019 tarihli ve 8886-11 sayılı Kurul Kararı ile; 

Energrom Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.’ye “Foça Biyogaz Enerji Santrali” projesi 

için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

13 

17/10/2019 tarihli ve 8886-12 sayılı Kurul Kararı ile; 

İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “İskenderun İthal Kömür 

Santralı” için, 22/08/2039 tarihine kadar geçerli olmak üzere üretim lisansı verilmiştir. 

14 

17/10/2019 tarihli ve 8898-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Landfill Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.’ye “Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” 

projesi için, 27 (yirmiyedi) yıl 7 (yedi) ay süreli üretim lisansı verilmiştir. 

15 

24/10/2019 tarihli ve 8899-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

Pi Enerji Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi’ne ait 04/05/2011 tarihli ve ETS/3201-

1/1924 numaralı tedarik lisansı sonlandırılmıştır. 

16 

24/10/2019 tarihli ve 8899-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

CFC Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’ne ait 15/08/2012 tarihli ve 

ETS/3969-6/2411 numaralı tedarik lisansı sonlandırılmıştır. 

17 

24/10/2019 tarihli ve 8899-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

YYH Yıldız Enerji Tedarik ve Toptan Satış Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli 

tedarik lisansı verilmiştir. 

18 

24/10/2019 tarihli ve 8909-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Uşak Biogaz Elektrik Üretim 

Tesisi” projesi için, 27 (yirmiyedi) yıl, 8 (sekiz) ay, 3 (üç) gün süreli üretim lisansı 

verilmiştir. 

19 

24/10/2019 tarihli ve 8909-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Konya Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Çumra Biyogaz Enerji Üretim Santrali” 
projesi için, 30 (otuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

20 

24/10/2019 tarihli ve 8909-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

Düzce Aksu Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Düzce-Aksu HES” üretim tesisi için verilmiş 

olan 21/09/2006 tarihli ve EÜ/921-3/724 numaralı üretim lisansı ve Fırat Elektrik 

Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Akıncı HES” üretim tesisi için verilmiş olan 28/03/2012 

tarihli ve EÜ/3749-1/2297 numaralı üretim lisansı sonlandırılarak, Bereket Enerji 

Üretim A.Ş.’ye “Düzce-Aksu HES” ve “Akıncı HES” üretim tesisleri için eskisinin 

devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 
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21 

24/10/2019 tarihli ve 8909-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Hilal-2 RES” üretim tesisi için 

verilen 28/03/2012 tarihli ve EÜ/3749-3/2299 numaralı üretim lisansı 24/10/2019 tarih 

itibariyle sonlandırılarak, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Hilal-2 RES” 

üretim tesisi için 24/10/2019 tarih itibariyle 41 (kırkbir) yıl 5 (beş) ay 4 (dört) gün süreli 

eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

22 

24/10/2019 tarihli ve 8909-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Çatalca RES” üretim tesisi için 

verilen 08/01/2004 tarihli ve EÜ/284-7/398 numaralı üretim lisansı 24/10/2019 tarih 

itibariyle sonlandırılarak, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Çatalca RES” 

üretim tesisi için 24/10/2019 tarih itibariyle 33 (otuzüç) yıl 2 (iki) ay 15 (onbeş) gün 

süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

23 

24/10/2019 tarihli ve 8909-6 sayılı Kurul Kararı ile; 

Arnaz RES Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Uşak RES” üretim tesisi için verilen 

05/07/2011 tarihli ve EÜ/3301-10/1990 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, 

Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Uşak RES” projesi için Kurul Kararı tarih 

itibariyle 37 (otuzyedi) yıl 8 (sekiz) ay 14 (ondört) gün süreli eskisinin devamı 

mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

24 

24/10/2019 tarihli ve 8909-9 sayılı Kurul Kararı ile; 

Arova Res Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Yalova RES” üretim tesisi için verilen 

05/07/2011 tarihli ve EÜ/3301-11/1991 numaralı üretim lisansı sonlandırılarak, Bereket 

Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Yalova RES” üretim tesisi için 37 (otuzyedi) yıl 8 

(sekiz) ay 14 (ondört) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı 

verilmiştir. 

25 

24/10/2019 tarihli ve 8909-11 sayılı Kurul Kararı ile; 

Söke Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Söke RES” üretim 

tesisi için verilen 04/01/2012 tarihli ve EÜ/3619-2/2202 numaralı üretim lisansı 

sonlandırılarak, Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Söke RES” projesi için 

Kurul Karar tarih itibariyle 41 (kırkbir) yıl 2 (iki) ay 11 (onbir) gün süreli eskisinin 

devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

26 

30/10/2019 tarihli ve 8910-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Kalealtı II HES” üretim tesisi için, 25/12/2008 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 38 (otuzsekiz) yıl 1 (bir) ay 25 (yirmibeş) gün 

süreli yeni üretim lisansı verilmiştir. 

27 

30/10/2019 tarihli ve 8910-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

İzmit Su A.Ş.’ye “Soğukpınar 1 HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim 

lisansı verilmiştir. 

28 

31/10/2019 tarihli ve 8911-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Seymen Enerji Üretim Tesisi” projesi için 

verilmiş olan 20/12/2018 tarihli ve EÜ/8259-1/04143 numaralı üretim lisansı 31/10/2019 

tarih itibariyle sona erdirilmiştir. 
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29 

31/10/2019 tarihli ve 8911-6 sayılı Kurul Kararı ile; 

Ataer Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Ataer Enerji Tesisi” için verilmiş 

olan 30/11/2008 tarihli ve EÜ/1845-29/1323 numaralı üretim lisansı Kurul Karar tarihi 

itibariyle sona erdirilmiştir. 

30 

31/10/2019 tarihli ve 8918-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Ken Kipaş Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Ken Kipaş JES” için verilmiş olan 04/08/2016 

tarihli ve EÜ/6417-17/03539 numaralı üretim lisansı 31/10/2019 tarih itibariyle 

sonlandırılarak, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik 

İşletmeleri A.Ş.’ye “Ken Kipaş JES” için 31/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 

eskisinin devamı mahiyetinde 06/07/2041 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı 

verilmiştir. 

31 

31/10/2019 tarihli ve 8918-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Ken Kipaş Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Ken-3 JES” için verilmiş olan 29/09/2016 tarihli 

ve EÜ/6510/03569 numaralı üretim lisansı 31/10/2019 tarih itibariyle sonlandırılarak, 

KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.’ye 

“Ken-3 JES” için 31/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere eskisinin devamı 

mahiyetinde 06/07/2041 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir. 

 10164/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi 

 

1 

24/10/2019 tarihli ve 8902-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

BKM Petrol Ürünleri Anonim Şirketi’ne; 

24/10/2019 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

 10164/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2019 ve 24/10/2019 tarihli Kararlarıyla, 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

lisans verilen/lisansı sona erdirilen tüzel kişiler. 

 

1 

10/10/2019 tarihli ve 8879 sayılı Kurul Kararı ile; 

Alasca Petrol ve Gaz Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’ne 10/10/2019 tarihinde 

yürürlüğe girmek üzere 15 (onbeş) yıl süreli LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

2 

24/10/2019 tarihli ve 8903 sayılı Kurul Kararı ile ; 

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 23/01/2014 tarihli ve LPG-DPO/4843-

2/14655 numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir. 

 10164/3/1-1 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
oliVelo  

İZMİR KENT ÇEPERİNDE EKOLOJİK ORTAK YAŞAM ALANI 
FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 

1. YARIŞMANIN GEREKÇESİ 
Son dönemlerde İzmir kent nüfusunun artış eğilimine bağlı olarak yerleşim alanlarının 

genişlemesi, doğal alanlar ve kent çevresindeki kırsal hayat üzerinde olumsuz etkiler 
doğurmaktadır. Yapılaşma baskısı ve doğal unsurların hızla bozulması bu etkilerin başında 
gelmektedir. Bu durum, kent ile kırsal ve doğal çevre arasında temel etkileşim alanı olarak kent 
sağlığının korunmasında etkin rol oynayan kent yakın çevresinin bu baskıya karşı korunmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, içlerinde çok çeşitli ekosistemleri barındıran yerlerin 
korunmasına yönelik yeni ve etkili alan yönetimi önerilerinin geliştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Günümüzde bu öneriler kapsamında doğa ve kırsal yaşam ile ilişkili kent çeperi 
parklarının oluşturulması ve korunması öne çıkan yöntemlerden biridir. “Korunmuş Doğa Parkı”, 
“Yarı Doğal Agro-Ekolojik Park”, “Yeniden Doğallaştırılan Park” gibi farklı biçimlerde ele 
alınan bu parklar, çevre ve kent sağlığının korunmasının yanı sıra, bireyin doğa ile etkileşiminin 
kolaylaştırıcısı olması ve sürdürülebilir, çevre dostu ekolojik yaşamın yeni formlarının tanıtılması 
açısından da önemli merkezler haline gelmektedir. Bu tür alanlar habitat parçalanması nedeniyle 
işlevini yerine getiremeyen ekosistemlerin işlerliğini iyileştirmekle birlikte, bu süreçte olumsuz 
yönde etkilenen canlı türlerinin popülasyon dinamikleri için de önem taşımaktadır. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, kent içi ve çevresindeki alanları yalnızca insanların değil; tüm varlıkların 
ortak yaşam alanı olarak görmektedir. Bu kapsamda kent ile doğa arasında günümüzde büyük 
oranda kopmuş olan ilişkinin yeniden tesisi önemsenmektedir. 

Bu prensipler ışığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Karaburun, Çeşme, Urla, Seferihisar 
ve proje alanının konumlandığı Güzelbahçe ilçelerinden oluşan Yarımada’nın yerelde kalkınması 
hedefiyle, çok çeşitli uygulamalara öncülük etmektedir. Yakın geçmişte ilk etabı hayata geçirilen 
“İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’’, Yarımada’nın binlerce yıldan süzülüp 
gelen doğal, kültürel ve tarihi mirasını geleceğe taşıma misyonunu üstlenmiştir. Varlık-odaklı 
yerel kalkınma olarak ifade edilen bu koruma ve geliştirme odaklı fikirler arasında Yarımada’ya 
bütüncül bakışı sağlayabilecek Gezi Rotaları Projesi, Yerel Üretim Projeleri ve Meslek Edindirme 
Projeleri somut projeler olarak ön plana çıkmaktadır. “Yaşayarak öğrenme“ yerelde kalkınma 
fikrinin paylaşıldığı en temel pratiklerden biridir. Yarımada Gezi Rotaları’nın tamamlayıcıları 
olan yürüyüş, bisiklet ve deniz rotaları ziyaretçilere bölgeyi yaşayarak öğrenme imkânı sunması 
anlamında hayata geçmiş ve geçecek olan uygulamaların öncüleridir. 

Kent merkezinin çepere doğru yeniden doğallaştırılmasını sağlayacak olan makro ölçek 
yaklaşımlardan bir diğeri İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi’dir. Yeşil altyapı, geniş bir ekosistem 
içinde hem kırsal hem de kentsel ortamlarda biyolojik çeşitliliği sağlayan ve yöneten, doğal, yarı 
doğal ve kentsel alanlar arasında bağlantıyı stratejik olarak planlayan yaklaşımdır. Bu yaklaşım 
kentsel büyümeyi kontrol etme, doğal kaynakları koruma, ekonomik gelişme, kentsel yenileme 
gibi çok yönlü planlama, tasarım ve yönetim konularını içermektedir. 

Doğal varlıkların korunması ve artırılması, insanın karbon yükünün, doğanın taşıma 
kapasitesine uygun olarak azaltılmasında büyük önem taşır. Bu anlamda, yoğun kentsel 
alanlardan kentsel çepere doğru oluşabilecek ekolojik koridor ve bağlantıların önemli bir 
entegrasyon aracı olarak bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve etkinliğini arttırması, İzmir Yeşil 
Altyapı Stratejisi’nin önemli bir bileşenidir. Bu bileşen İzmir’in Ekim 2019 sonu itibariyle 8 no’lu 
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Akdeniz EuroVelo bisiklet ağına dahil olması ile daha da güçlenmiştir. Bununla birlikte, OliVelo 
projesi ile, koruma alanı yönetimi pratiklerini ve politikalarını geliştirmek, kültürel ve doğal 
mirası korumak ve sürdürülebilir alanlara değer verilmesini sağlama vizyonuyla Avrupa’nın en 
geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip olan Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı’na da 
üyelik gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Yarışma alanı, zeytinliklerin yoğun bulunduğu İzmir kent çeperinin güneybatısında ve 
Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi içerisinde kalan yaklaşık 57 hektarlık doğa koruma alanıdır. 
Kadim zeytin kültürü ve ekolojik karakteri itibariyle nadir görülen bir yerel varlık olan alan, 
korunup geliştirilmesi ve kentli ile kuracağı ilişkinin tanımlanması gibi ihtiyaçlara sahiptir. Bu 
özellikleriyle proje alanında, yerinde ve yaşayarak öğrenme deneyiminin sağlanması 
önemsenmektedir. 

Alanın zeytin ve bisiklet rotalarının kesişiminde yer alması, gelecekte çok önemli bir 
ekolojik istasyon olma potansiyelini kuvvetlendirmekte ve bu koşullarda zeytin ve bisiklet 
odağında bir gelişim göstermesi beklenmektedir. 

2. YARIŞMANIN AMACI 
İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması ile ekoloji 

öncelikli bir ortak yaşam alanı için model oluşturabilme çekirdeği taşıyan fikir projelerinin elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda: 
• Alanın peyzaj bütünlüğünün korunması, 
• Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi, 
• Hassas ekosistemin varlığının öne çıkarılması, 
• Kent ve kır bağlamının tartışılması, 
• Ekolojiyi hem bir teknik hem de içerik oluşturucu bir değer olarak ele alarak yaratıcı ve 

yenilikçi çözümler üretilmesi, 
• Çağdaş bir çevre ve mimari anlayışa sahip olunması yarışmanın amacının altında yatan 

özgül temel hedeflerdir. 
Söz konusu bu süreçte: 
• Proje ve müelliflerin saptanması, 
• Güzel sanatların teşviki, 
• İlgili mesleklerin gelişmesi, 
• Mesleki etik değerlerin pekişmesi, 
• Ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da genel 

hedefler olarak olanak bulurlar. 
3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; 
serbest, ulusal ve tek kademeli fikir proje yarışmasıdır. 

4. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU 
Yarışmanın konusu, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 1878 ve 1879 parsellerde 

"Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" 
statüsünde olan yaklaşık 57 hektar büyüklüğündeki alanda, Yarımada, Kent Çeperi Parkları ve 
İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi ile bütünlük gösteren ekolojik, sürdürülebilir, yenilikçi ve ekonomik 
çözümler içeren; özgün, kimlikli tasarımlar oluşturarak, alanın kentle bütünleşmesine imkân 
verecek peyzaj planlaması ve tasarımı ile mimari tasarım fikir projesi geliştirilmesidir. 
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5. YARIŞMA ALANI VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
OliVelo Proje alanının konumlandığı Güzelbahçe İlçesi, İzmir'in batısında yer alan ve 

Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ilçelerini de kapsayan Yarımada bölgesinde bulunmaktadır. 
Yarımada birçok koy, doğal liman ve plaj barındıran kıyılarıyla; değişken topoğrafik yapısı, 
termal kaynakları, yöresel iklim koşullarının sağladığı biyoklimatik konforuyla; doğal bitki örtüsü 
çeşitliliği, yaban hayvanlarına habitat oluşturan önemli doğa alanlarıyla doğal yaşam açısından 
son derece zengindir. Bunun yanında toplumsal kültürün izleri olarak zengin tarihsel dokusu ve 
arkeolojik özellikleri, geleneksel yerleşim dokusu ve yöresel mimarlık değerlerine sahip yerleşim 
alanlarıyla; antik döneme kadar uzanan zeytin ve bağ kültürüyle; yöreye özgü tarım deseni ve 
deniz ürünleriyle İzmir’liler için doğal ve kültürel bir yaşam rezervi olarak kabul edilmektedir. 

Güzelbahçe İlçesi, İzmir kentinin batı aksında ve anakent yerleşik alanının sınırları içinde 
yer almaktadır. Güzelbahçe İlçe Belediyesi ve 3 köyün bulunduğu İlçe’nin 2018 yılı nüfusu 
32.592 kişidir. Yelki Mahallesi, 2018 yılı nüfusu olan 4346 kişi ile Güzelbahçe İlçesi'nin nüfus 
yoğunluğu en yüksek 3. mahallesidir. 

Güzelbahçe, İzmir Merkezi'ne 24 kilometre uzaklıktadır. Doğuda Yağçayı Deresi 
(Narlıdere), batıda Çamlıçay Deresi ile Zeytinalanı ve Bademler (Urla), güneyde Gölcük ve 
Gödence (Seferihisar), güneydoğusunda Konak ilçeleri ile komşudur. Kuzeyi Ege Denizi ile 
çevrilidir. 6.5 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. 

Güzelbahçe İlçesi'ne kent merkezinden mevcut ulaşım karayolu, çevre yolu ve 
Güzelbahçe İskelesi ile sağlanmaktadır. Yarımada Stratejisi kapsamında önerilen ve hayata 
geçirilen bisiklet rotaları alternatif ve sürdürülebilir bir dolaşım ve ulaşım önerisi olarak 
önemsenmektedir. 

UPİ 2030 raporuna göre Merkez Kent ile batıdaki çevre yerleşimler arasındaki 
entegrasyonu sağlayacak noktalardan biri Güzelbahçe’de önerilen iskeledeki transfer merkezidir. 
Gerek mevcuttaki HRS hattının Güzelbahçe’ye uzatılması, gerek bölgede bir iskele planlanması, 
gerekse Seferihisar ve Urla yerleşimlerindeki gelişme önerileri, bu bölgede bir transfer merkezi 
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Denizyolu, raylı sistem ve lastik tekerlekli toplu taşıma hatlarının 
entegre olacağı transfer merkezinin Güzelbahçe’nin alt merkezini de güçlendireceği 
öngörülmektedir. 

Güzelbahçe, İzmir'in batı aksında hızlı kentleşen bölgelere komşu ve kentleşme baskısı 
altındadır. Kentle kır arasındaki bu çeperdeki konumu ile önemlidir. 

6. YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER 
Yarışmacılardan: 
● İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirmiş olduğu tematik stratejiler ile (bkz. Ek-1, 

Ek-3 ve Ek-6) alan ilişkisinin kurulduğu, 
● Zeytin mera ekolojisinin ve biyolojik çeşitliliğinin (başta zeytin olmak üzere, kızılçam, 

meşe, menengiç vb. ağaç ve çalıları, yabanıl hayat ve çoban ve toplayıcı birlikteliği) korunduğu, 
yerel kadim üretim kültürünün araştırıldığı, yenilikçi yöntem ve senaryoların değerlendirildiği 
(bkz. Ek-5), 

● İşletme, yönetim, finansman ve sürdürülebilirlik konularının bir yönetim planı ile (ör: 
ekolojik ayakizi, taşıma/kullanım kapasitesi, zaman planı, süreç tasarımı) kurgulandığı (bkz. Ek-2), 

● İklim krizine karşı sürdürülebilirliğin göz önünde bulundurulduğu, 
● Bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili hizmetlerin sağlandığı; 

proje alanı ile ilişkili rotaların geliştirildiği (bkz. Ek-4), 
● Alanın kırsal ve kentsel çeper ilişkilerinde alt ve üst ölçek ekolojik süreklilik/geçişlilik 

ilişkilerinin gözetildiği (yaban hayatın gereksindiği bütünselliğin sağlanması), 
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● Yapısal çözümlerde engelsiz tasarım ilkesinin benimsendiği, 

● Konumlanma ve ısıtma/soğutma/aydınlatma ihtiyacını karşılamaya yönelik tasarım 

kararlarında mikroklima ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, mevcut doğal 

döngüler (su, besin, karbon vb.) ile bütünleşmeyi gözeten performans hedeflerinin ortaya 

konulduğu, 

● Alan sınır tasarımının ve ekolojik geçişe izin verecek kurgunun oluşturulduğu, 

● Ortak yaşamı paylaşanlar için (ki bunlar: 

ͦ  Yabanıl hayat (alan dahilinde ve dışıyla bağlantılı olarak), 

ͦ  Alanın doğal döngüsü içinde yer alan yerel kullanıcılar (toplayıcı, çoban vb.), 

ͦ  Doğal alan aktiviteleri (ör: bisiklet, trekking) için gelecek kullanıcılardır) 

kendi iç döngülerinin ve bu döngülerin birbiriyle ilişkilerinin, birbirini engellemeden, 

besleyerek yaşantı ve mekânsal senaryolarının çalışıldığı, 

● Alanın toplu taşımaya, bisiklet ve yürüyüş ile erişime ve gerekli servislere uygunluk 

yönünden değerlendirildiği, farklı ulaşım türleriyle ilişkilendirildiği, 

● Yeşil altyapının bileşeni olarak alana ilişkin kararların değerlendirildiği programsal-

yönetsel senaryolar ve mekânsal-yapısal çözüm önerileri geliştirmesi beklenmektedir. 

7. TASARIM PROGRAMI 

Proje alanı için yarışmacıları kısıtlayıcı mekânsal bir ihtiyaç programı hazırlanması 

yerine, bunun yarışmacıların yaklaşım senaryoları ile biçimlenmesinin, bu yarışmanın niteliğine 

daha uygun olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, fiziki mekânsal gereksinimler yerine, alanda 

yer alması beklenen işlevler belirlenmiş, bu işlevlerin alanda hangi biçim ve ölçülerde yer alacağı, 

yerleri ve kuracakları mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır. 

Bu doğrultuda alanda yer alabilecek, aşağıda belirtilen etkinlik ve aktivitelerin, alan 

yönetimi ve teknik altyapı gereksinimi gibi konulara ilişkin çözüm ve önerilerle birlikte, alanın 

hassas ekolojik yapısı da dikkate alınarak zenginleştirilmesi beklenmektedir. 

● Kadim zeytin kültürü ve ekosistemini yerinde ve yaşayarak öğrenme deneyimi, 

● Zeytin toplama, sıkma, budama, aşılama gibi alanda süregelmiş zanaatlerin aktarımı ve 

eğitimi, 

● Atölyeler (ör: eko-art, kadim zeytin üretim kültürü, bisiklet, ekolojik okuryazarlık) ve 

deneysel çalışmalar, 

● Alan içi tematik rotalar, 

● Bisikletli ihtiyaçları (ör: eğitim, kamp faaliyetleri, park etme, bakım), 

● Gözlem gezileri ve aktiviteleri (ör: kuş, bitki gözlemleme), 

● Yerel ekonomiyi destekleyen ürünler için küçük çaplı satış olanakları, 

● Yönetim, danışma, bilgilendirme, 

● Okuma, belgeleme, arşivleme, sergileme, 

● Yürüyüş, gezinti, koşu, dinlence, oyun, gastronomi, 

● Altyapı tesis gereksinimleri (ör: depolama, bakım, onarım), 

● Su ve atık senaryosu, 

● Araç park çözümü. 

Proje alanında önerilecek toplam kapalı yapı alanı, yarışmanın ilan edildiği anda 

yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda; 2000 m2’yi geçmemelidir. Yapılar sadece 

“Sürdürülebilir Nitelikli Koruma Alanları” olarak tanımlanan bölümde yer alacaktır. 
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8. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yarışmayı Açan Kurum : İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Adres : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi 

Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat: 6, Oda No: 623, 

35250, Konak / İzmir 

Telefon : +90 232 293 3530 (Gülben Özsoy) 

  +90 232 293 9040 (Duygu Aral) 

  +90 232 293 3536 (Nilgün Aksüt) 

E-posta : oliveloyarisma@izmir.bel.tr 

Web : www.olivelo.izmir.bel.tr 

9. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

Bu yarışma ekip kurgusunda en az birer TMMOB üyesi mimar, şehir plancısı ve peyzaj 

mimarı olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinden katılıma açıktır. Yarışmanın konusu ve 

yarışmacılardan beklenenler gereği jüri ekoloji, tarım, orman, biyoloji vb. konularda uzmanların 

içinde yer aldığı çok disiplinli ekip oluşumunu önermekte ve desteklemektedir. 

Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. 

● Meslekten men cezalısı durumunda olmamak, 

● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak, 

● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

● Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 

● İdare tarafından belirlenen tarihe kadar şartname alıp isim ve adreslerini yarışma 

raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi 

yeterlidir), 

● Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemiş olmak, 

● Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

● Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir TMMOB üyesi 

“ekip temsilcisi” olarak belirtilmelidir. 

Şartname almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Vakıflar Bankası İzmir 

Şubesi TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40 numaralı IBAN hesabına, “OliVelo, İzmir Kent 

Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Katılım Bedeli” açıklamasıyla 

150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) yatırılması ve alındı makbuzunun yarışma raportörlüğüne teslim 

edilmesi/e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. 

Yarışmacılar alındı makbuzu ile ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini 

oliveloyarisma@izmir.bel.tr e-posta adresine veya 8. Maddede belirtilen adrese göndererek 

yarışmaya katılabilirler. 

10. JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK) VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ 

Yarışma alanı ile ilgili sorunların ve önerilerin aktarımı açısından, İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı ve Güzelbahçe İlçe Belediye Başkanı, hazırlık, soru-yanıt ve değerlendirme 

çalışmalarına katılabilir. Ayrıca, jüri bölgenin planları ve ulaşım bağlantıları ve benzeri konularda 

uzmanlıklarına başvurulmak üzere teknik danışmanlar çağırabilir. 
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JÜRİ DANIŞMAN ÜYELERİ 
Eser ATAK Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
                                                 Yardımcısı 
Zeynep Durmuş ARSAN Mimar 
Funda BARBAROS  İktisatçı 
Güven EKEN  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı 
Feridun EKMEKÇİ  Ulusal Eurovelo Koordinatörü 
Yusuf KURUCU  Ziraat Mühendisi 
Serdar Gökhan ŞENOL  Biyolog, Botanik Uzmanı 
 
ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 
Koray VELİBEYOĞLU  Şehir Plancısı (Jüri Başkanı) 
Ferdi AKARSU  Biyolog/Ekolog 
Aslıhan DEMİRTAŞ  Mimar 
Enise Burcu DERİNBOĞAZ Peyzaj Mimarı 
Meltem ERDEM KAYA  Peyzaj Mimarı 
Can KUBİN  Şehir Plancısı 
Han TÜMERTEKİN  Mimar 
 
YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 
Zeliha DEMİREL Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
                                                 Şehircilik D. Başkanı 
Erdal Onur DİKTAŞ  Mimar 
Nurdan ERDOĞAN  Peyzaj Mimarı 
Mert USLU  Mimar 
 
RAPORTÖRLER 
Nilgün AKSÜT  Peyzaj Mimarı 
Duygu ARAL  Mimar 
Gülben ÖZSOY  Mimar 
 
RAPORTÖR YARDIMCILARI 
Didem ARAT  Teknisyen 
Zeynep BİLGİLİ  Ekonomist 
U. Tufan TEMEL  V.H.K.İ. 
 
Jüri başkanı ayrı olmak üzere, soyadı harf sırasına göre düzenlenmiştir. 
 
11. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
1. Yarışma Şartnamesi 
2. Yarışma Alanının Kent Bütünü İçindeki Konumu ve Sınırları 
3. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları 
4. 1/1000 Ölçekli Halihazır (yarışma alanı), 1/5000 Ölçekli Halihazır 
5. 1/1000 Ölçekli Plankote 
6. 3 Boyutlu Arazi Modeli 
7. Proje Alanı Bitki Envanteri Raporu 
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8. Ağaç Rölövesi 
9. Bitki Örtüsü Koordinatları 
10. Ağaç Envanter Listesi 
11. B Bölgesi Detaylı Ağaç Ölçüleri 
12. Bakı Haritası 
13. Sayısal Yükseklik Modeli-DEM 
14. Sayısal Arazi Modeli-DTM 
15. Eğim Haritası 
16. Nokta Bulutu 
17. Ortofoto 
18. Koordinat Listesi 
19. Yağmursuyu Akış Paftası 
20. Hava Fotoğrafları ve Videoları 
21. 3600 Panorama (https://olivelo.izmir.bel.tr/tr/Panorama/Index) 
22. Toprak Analizi Raporu 
23. Jeolojik Rapor 
24. Doğal Koruma Alan Sınırları Paftası 
25. Aplikasyon Krokisi 
26. İklim Verileri 
27. İzmir Ulaşım Ana Planı Raporu 
28. Yarımada Rotaları (http://rota.yarimadaizmir.com/) 
29. Yarışma Katılım Tutanağı 
 
12. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 
Yarışmacılardan istenenler şu şekildedir: 
● Proje alanının kent ile ilişkilerini tarifleyen genel yaklaşım kararlarına ilişkin serbest 

ölçekli gösterimler (plan, şema ve görsel anlatımlar), 
● Proje alanına ilişkin ekolojik koruma ve geliştirme yaklaşımlarını tarifleyen (yabanıl 

hayat, su yönetimi vb.) serbest ölçekli gösterimler (diyagram, kesit, sistem detayı ve alt planlar), 
● Proje alanına ilişkin peyzaj yaklaşımlarını, programsal-yönetsel senaryoları ve 

mekânsal kurguyu, tarifleyen serbest ölçekli gösterimler, 
● 1/5000 ölçekli alanın yakın çevresi ile ilişkisini gösteren plan ve şemalar, 
● 1/1000 ölçekli plan (mülkiyet ve koruma sınırları görünür şekilde) ve kesit (ekolojik 

koruma kararları, dolaşım kurgusu, yapı yerleşim kararları ve diğer müdahaleleri bütüncül bir 
biçimde anlatacak şekilde), 

● Yarışma alanında önerilen yapılara ait 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüşler, 
● Yapısal sürdürülebilir çözümler ve enerji performans hedeflerine dair rapor ve serbest 

ölçekli gösterimler, 
● Alan bütünü ve yapısal önerilere ilişkin üç boyutlu görseller, 
● Proje yaklaşımını anlatan ve 2 dakikayı geçmeyen video-grafik proje sunumu (teknik 

yarışmacıya bırakılmıştır), 
● Dikey A3 formatında proje kitapçığı (spiralli). Kitapçık içeriğinde şunlar yer alacaktır: 

ͦ Diyagram, şema ve görsel anlatımlarla desteklenmiş proje açıklama raporu 
(Açıklama raporu ayrıca kısmen ya da tamamen pafta üzerinde de yer alacaktır), 

ͦ  Ziraat, biyoloji, ekoloji ve alan yönetimi konularında uzmanlık raporları, 
ͦ  Yukarıda sıralanan plan, proje ve görseller (A3 formatına adapte edilmiş, ölçeksiz). 
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Sunum paftaları 4 adet A0 boyutlarında fotoblok, dakota vb. sert zemin üzerinde 
kullanılmalıdır. Paftalar dikey yönde yan yana sergilenecek olup, bütün paftaların sağ üst 
köşesinde rumuz, sağ alt köşesinde pafta asma şeması yer almalıdır. Ayrıca teslim edilen 
paftaların A3 boyutunda küçültülmüş renkli iki takım basılı kopyası teslim edilecektir. 

Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler ayrıca dijital olarak uygun boyutlu tek bir USB 
Flash Bellek içerisinde; üzerine yapıştırılacak düz beyaz etikete sadece rumuz yazılmış şekilde 
proje ile birlikte İdareye teslim edilmelidir. Paftalarda yer alan tüm görseller ayrı ayrı 300 dpi 
çözünürlükte ve tiff formatında “görsel” klasörü adı altında, tüm metinler ve açıklama raporu 
Word dokümanı olarak “metinler” klasörü adı altında USB Flash Bellek içerisine kaydedilmelidir. 

13. YER GÖRME 
Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. Yer görme 

için İdare tarafından yarışma takviminde belirtilen tarihlerde proje alanına erişim sağlanacaktır. 
İsteyen katılımcıların bu tarihlerden en az 2 gün öncesine kadar yarışma raportörlüğüne 
şartnamede belirtilen e-posta adresine rezervasyon talebi yollayarak kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir. 

14. YARIŞMADAN ÇIKARMA 
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla 

yarışmadan çıkarılır: 
● Yarışma şartnamesinin “yarışmaya katılım koşulları” esaslarına uymayanlar, 
● Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler, 
● Yarışmacılardan istenenler ve kimlik zarfı, teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen 

projeler, 
● Katılım ücretini yatırmamış veya yatırdığı halde banka dekontunu raportörlüğe e-posta 

ile göndererek/elden teslim yaparak kayıt yaptırmamış olanlar, 
● Zamanından geç teslim edilen projeler. 
15. KİMLİK BELGESİ ZARFI 
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde 
“İzmir Büyükşehir Belediyesi- OliVelo-İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam 

Alanı Fikir Projesi Yarışması Kimlik Zarfı” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır: 
● Ekip üyesinin adı - soyadı ve mesleğini bildirir “Ekip Listesi” (Bu liste 

imzalanmayacaktır), 
● Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı (tüm ekip üyeleri 

tarafından imzalanacaktır), 
● Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına 

düzenlenmiş üye tanıtım belgesi, 
● İletişim adresi, e-posta ve telefonları. 
Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. 
Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları 

halde kimliğinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini 
yazacaklardır. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon 
kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir. 

16. YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışmanın İlanı: 22 Kasım 2019 
İsteyen Katılımcılar için 1. Yer Görme Gezisi Tarihi: 11 Aralık 2019 
Sorular İçin Son Tarih: 18 Aralık 2019 



22 Kasım 2019 – Sayı : 30956 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Cevapların İlanı: 23 Aralık 2019 

İsteyen Katılımcılar için 2. Yer Görme Gezisi Tarihi: 8 Ocak 2020 

Projenin Elden Teslimi veya Kargoya Verilme Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2020 Saat: 17.30 

Kargo/Posta ile Gönderilenlerin Alımı İçin Son Gün ve Saat: 14 Şubat 2020 saat 17.30 

Jüri Değerlendirme Tarihi: 22 Şubat 2020 

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 6 Mart 2020 

Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi: 21 Mart 2020 

17. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

Projeler, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Projeler Şube Müdürlüğü 

Kat: 6 No: 623 Konak-İZMİR adresine teslim edilecektir. 

Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi ve saatine kadar yarışma 

raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim 

olarak da gönderilebilir. 

Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin kargoya verildiğini gösteren 

alındı makbuzunun kopyası 12 Şubat 2020 Saat: 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta 

adresine gönderilecektir. Ayrıca kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı 

rumuzun da bulunması gerekmektedir. 

Yarışma takviminde “kargo/posta ile gönderilenlerin alımı için son gün” olarak belirtilen 

14 Şubat 2020 Saat: 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan projeler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Ulaşmayan gönderiler ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu 

değildir. 

18. PROJELERİN SERGİLENME YERİ 

Projelerin sergileneceği yer, yarışma sonuçlarının ilanı ile açıklanacaktır. 

19. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ 

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. 

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır. 

Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden 

itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından elden alınacaktır. İdare, bu 

süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 

20. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 

Rumuz 

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuz paftanın üst ve 

sağ kenarlarından 10’ar mm içeride 10*50 mm’lik bir kutu içerisinde 6 mm yüksekliğinde 

rakamlar ile verilmelidir. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. 

Rumuz, tüm paftalarda, raporların kapak sayfalarında, ambalajın ve zarfların sağ üst 

köşesinde, taşınabilir bellek üzerinde bulunacaktır. 

Ambalaj 

A2 boyutlarında fotoblok sert zemin üzerine Kimlik Belgesi Zarfı, dikey A3 formatında 

proje kitapçığı (A3 zarf içerisinde) ve taşınabilir bellek, sabitlenerek sunum paftaları ile birlikte 

dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde hazırlanmış tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir. 

Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ile birlikte; 

“İzmir Büyükşehir Belediyesi - OliVelo - İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak 

Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Projeler Şube Müdürlüğü 
Kat: 6 No: 623 Konak-İZMİR 
adresi bulunacaktır. Ambalaj üzerinde bunun dışında hiçbir yazı ve işaret 

konulmayacaktır. 
21. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 
Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait 

web sayfasında yayınlanacaktır. 
22. ÖDÜLLER 
● 1. Ödül x 100.000 TL 
● 2. Ödül x 70.000 TL 
● 3. Ödül x 50.000 TL 
● 1.Mansiyon x 30.000 TL 
● 2.Mansiyon x 30.000 TL 
● 3.Mansiyon x 30.000 TL 
● 4.Mansiyon x 30.000 TL 
● 5.Mansiyon x 30.000 TL 
Satın almalar için gereğinde kullanılmak üzere toplam 30.000 TL ayrılmıştır. 
TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri 

bedellerinin %5’i tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek 
ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti 
yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka 
hesabına yapılacaktır. 

23. KOLOKYUMUN YAPILACAĞI YER 
Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanı ile açıklanacaktır. 
24. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ 
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde 

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 
sağlanamaması halinde İzmir Mahkemeleri’nde çözümlenecektir. 

25. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI 
İŞİNİN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ, VERİLECEKSE NASIL VERİLECEĞİ 

İdare, yarışma sonucu 1. Ödülü kazanan projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımları 
atmayı hedeflemektedir. Ancak, bu konu yarışma alanının bir koruma alanı olması nedeniyle belli 
süreçler gerektirmesi ve İdarenin yatırım planlaması doğrultusunda zaman içinde 
değerlendirilecektir. 

26. ŞARTNAME EKLERİ 
● İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Raporu (Ek-1) 
● İzmir Kent Çeperi Parkları Çalıştay Raporu (Ek-2) 
● İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi Raporu (Ek-3) 
● Eurovelo-Europarc Bilgilendirme Metni (Ek-4) 
● Kadim Üretim Havzaları (Ek-5) 
● İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (Ek-6) 
● İzmir Yarımada Yaban Hayatı (Ek-7, Ek-7a, Ek-7b) 
 10172/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden 
itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ 
Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

 
Başvuruda İstenilen Belgeler: 
Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 
 
Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını 

elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler. 
 

BİRİMİ ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVAN AD 

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Profesör 1 

Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Profesör 1 

Edebiyat Fakültesi Birey ve Toplum Sorunları Profesör 1 

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Profesör 1 

Fen Fakültesi İstatistik Profesör 1 

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesör 1 

Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Profesör 1 

İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Profesör 1 

Mühendislik Fakültesi Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Profesör 1 

Mühendislik Fakültesi Jeodezi Profesör 1 

Sağlık Bilimler Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 

Sivas Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Profesör 1 

Şarkışla Aşık Veysel MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Profesör 1 

Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesör 1 

Eczacılık Fakültesi Biyokimya Doçent 1 

Eğitim Fakültesi 
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi 
Temeller 

Doçent 1 

Fen Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent 1 

Mühendislik Fakültesi Elektronik Doçent 1 

Mühendislik Fakültesi Termodinamik Doçent 1 

Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Doçent 1 

Mühendislik Fakültesi Kamu Ölçmeleri Doçent 1 

Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri Doçent 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Doçent 1 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı (Disiplinlerarası) Doçent 1 

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 

Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 
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Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2019 – Sayı : 30956 

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli 
ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine 
hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine 
güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen 
ve seyahat engeli olmayan 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 11 
uzman alımı yapılacaktır. 1 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını 
Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu 
illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

 
Başvuru Tarihleri : 12-27 Aralık 2019 
Sözlü Sınava Katılacakların İlanı : 3 Ocak 2020 
Sınav Tarihleri : 22-24 Ocak 2020 
Sınav Yeri : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
  Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No: 36   67600 

Kozlu/ZONGULDAK 
Tel / Faks : (372) 257 74 70 / (372) 257 74 72 
E-posta : ik@bakka.gov.tr 
1 - Sınava Katılma Şartları 
1.1. Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
d) Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
f) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde 

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan 
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak. 

1.2. İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 

denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş 
olmak, 

                                                           
1

 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki personel giderleri ile ilgili hüküm saklı 
kalmak koşuluyla en fazla alınabilecek personel sayısını belirtmektedir. Bütçe imkânları ölçüsünde istihdam edilecek personel 
sayısı daha az olabilecektir. 
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b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 
puan veya uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 puana karşılık gelen bir 
puan almış olmak, 

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak, 
ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 

sertifikalarından birine sahip olmak. 
1.3. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart 
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel dâhil uzman personelin, 2018 veya 2019 

yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları 
itibarıyla aşağıda 3‘üncü maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan 
almış olmaları gerekmektedir. 

1.4. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart 
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin, yükseköğretim kurumlarının dört 

yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir. 

1.5. Tercih Sebepleri 
İç denetçi ve uzman personel adayları için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda 

bilgi ve deneyim sahibi olma, 3’üncü maddedeki öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda 
yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine 
sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir. 

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel adayları için avukatlık stajını 
tamamlamış bulunmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir. 

Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda 
belgelendirmeleri gerekmektedir. 

2 - Pozisyonların Unvan ve Sayıları 
4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki 

personel giderleri ile ilgili hüküm saklı kalmak koşuluyla 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden 
sorumlu 11 uzman olmak üzere toplam 12 personele kadar alım yapılabilecektir. 

3 - Öğrenim Dalları 
Yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya 

bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk, 
şehir ve bölge plânlama, mimarlık, sosyoloji, maden mühendisliği, makine mühendisliği, 
metalürji ve malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, lojistik, 
bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, istatistik, ekonometri, çevre mühendisliği ve 
ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş adaylar arasında gerçekleştirilecektir. 

 
Öğrenim Dalları İtibariyle KPSS Puan Türleri ve Personel Sayısı Tablosu 

Alan 
KPSS Puan 

Türleri 
Alınması Planlanan 

Personel Sayısı 
Hukuk P4, P5, P6, P7 1 
Şehir ve Bölge Plânlama, Mimarlık P1, P2, P3 1 
Sosyoloji P1, P2, P3 1 
Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik 
Mühendisliği 

P1, P2, P3 2 

Endüstri Mühendisliği, Lojistik P1, P2, P3 1 
Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri P1, P2, P3 1 
İstatistik, Ekonometri P12, P13 2 
Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği P1, P2, P3 2 
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4 - Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri 
Başvurular, 12 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi saat 23.59'a kadar 

www.sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi 
aşağıdaki şekildedir: 

 
Kontrol Listesi Tablosu 

Sıra 

No 
Belge 

Uzman 

Personel 

Hukuk 

Müşaviri

İç 

Denetçi 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓ 

2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ ✓ 

3 2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi ✓ ✓ - 

4 

Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

✓ ✓ ✓ 

5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ ✓ ✓ 

6 Adli Sicil Kaydı ✓ ✓ ✓ 

7 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en 

az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 
✓ ✓ ✓ 

8 

İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim 

elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu 

gösterir belge 

- - ✓ 

9 
İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya 

uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası 
- - ✓ 

 
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 

kabul ve beyan etmiş sayılır. 
5 - Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Çağrı 
Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak 

ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak 
Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit 
olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş 
olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit 
edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen 
kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz 
sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme 
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. 
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Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 

itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 

hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 

kadar uzatılabilir. 

6 - Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı 

Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak 

yarışma sınavı ile belirlenecektir. 

Yarışma sınavı Personel Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel 

Sekreterin başkanlığında beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılacaktır. 

Sınav kurulu üyeleri, adayın mezun olduğu alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve 

bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 

temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 

mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 

not verecektir. 

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş 

pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, 

boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Sınavda yetmişin üzerinde 

puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 

arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 

durumlarda asil adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 

pozisyonun altı ay içinde herhangi bir sebeple boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 

istihdam edilir. Bunlar hakkında Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 

kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 

başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav kurulu sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde Ajans, sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği 

tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan 

edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak 

bildirilir. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilir. Sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında 

gerekli yasal işlemler yapılır. 

7 - Bilgi 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Ajansın internet sitesi olan www.bakka.gov.tr 

veya Ajansın merkez hizmet binasından (Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No: 36   67600 

Kozlu / ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 9851/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7191 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7192 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 52)

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım

Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde

Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2019/58)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8934 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


