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YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta
Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“d) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”
“i) Uzaktan ekspertiz: Levha’ya kayıtlı sigorta eksperlerince yapılacak; çerçevesi, usul

ve esasları İcra Komitesi tarafından önerilen ve Bakanlıkça onaylanan ekspertizi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mo-

torlu araç sigortalarında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup aynı maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir. 

“(7) Ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenir.
(8) Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave

edilir.
(9) Dövizli poliçelerde ekspertiz ücreti, rapor tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz

alınarak hesaplanır.
(10) Ekspertiz ücret hesaplamasına baz teşkil eden brüt hasar tutarı, eksper tarafından

tespit edilen hasar tutarı olup koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygu-
lanmadan önceki tutardır.

(11) Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suiistimal
tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse; rapor tamamlandıysa eks-
pertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret öde-
nir. Şayet, rapora hiç başlanmamış ise ekspertiz ücreti ödenmez.

(12) Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti ha-
sar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanır.

(13) Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına en-
gel olmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyatları endeksinde” ibaresi “tüketici fiyatları
endeksinde” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifeleri Ek-1 ve Ek-2 ile belirlenmiştir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.
“Tüketici fiyatları endeksi hesaplaması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EK-1 ve EK-2’de yer alan tarifelerin yürürlüğe girdiği ilk

yıl için, tüketici fiyatları endeksindeki değişim, söz konusu tarifelerin yayımlandığı tarihten o
yıl sonuna kadar geçen dönem için hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak,

“Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-1 ve EK-2 eklenmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/8/2015 29456
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA

DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havayolu
ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)’e 20 nci maddeden
sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) COVID-19 salgını nedeniyle 5/2/2020 tarihinden itibaren
uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde
bulunan hava taşıma işletmesi 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hükümlerden
uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaftır.

(2) COVID-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun,  hava taşıma işletmesinin
boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti
açığa alma hakkı vardır. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalk-
tıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ

TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat
Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mikro ve küçük” ibaresi “mikro, küçük
ve orta büyüklükteki” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı mad-
denin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kamu iktisadi kuruluşları” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının yüz yirmi beş milyon Türk Lira-
sından (dâhil) az olması.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlük-
ten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi duru-
munda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/12/2011 28131
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Alacak sigortası kapsamında, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bent-
lerinde yer alan şartları taşıyan alıcılara teminat verilebilir. Teminat verilecek alıcılara ilişkin
risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki
satırlar eklenmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fık-
ralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynı maddenin mevcut üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “toplam kredi limiti” ibareleri
“azami sorumluluk tutarı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrasında
yer alan “üçüncü” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkrada belirtilen alıcı başına azami kredi limiti, alacak sigortası talebinde
bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate
alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın, Merkez tarafından arttırılabilir. Azami kredi limi-
tinin işbu fıkra gereği yeniden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakan-
lığınca belirlenir.”
“Sağlanan azami sorumluluk tutarı poliçenin azami teminat tutarı dâhilinde değerlendirilir.”
“Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve
bu alıcılar için 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamında işlem tesis edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Sistemin yönetilmesi için bir takvim yılı içinde yapılan harcamaların ve diğer gi-

derlerin, aynı yıl içinde Merkeze devredilen primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin %10’unu
geçmesi durumunda, aşan tutar takip eden azami üç yıl içinde ve bu maddede belirtilen esaslar
çerçevesinde Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanabilir.”
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon

Türk Lirasından (dâhil) az olan orta büyüklükteki işletmelere bu maddeyi ihdas eden tebliğin
yayımlandığı tarih itibarıyla; bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon bir
Türk Lirası (dâhil) ile yüz yirmi beş milyon Türk Lirası (dâhil) arasında olan orta büyüklükteki
işletmelere ise 1/4/2020 tarihi itibarıyla alacak sigortası sunulur.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin 5 inci maddesiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 7 nci maddesine eklenen
üçüncü fıkra hükümleri 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE 
TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME 

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN 
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime
Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında,
1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime
Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arazi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, ha-

lihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek
tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Barç: Taşıma kapasitesi yaklaşık olarak 30-500 ton arası olan altı düz, az su çeken,

geniş karinalı, itilerek veya yedeklenerek sevk edilen makinesiz deniz araçlarını,

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2018 30635
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d) Bir nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen ku-
ruluşlar tarafından ıslahçı materyalinden özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine
uygun açık alanlarda kurulan, virüsten ari ön temel sınıfta üretim materyali elde edilen bitkileri,

e) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi ya da yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

f) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına
alındığı tarımsal veri tabanını,

g) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı hayvanları,
ğ) Damızlık belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ana
ve babası bilinen ve kayıt sisteminde kayıtlı damızlık hayvanlara verilen belgeyi,

h) Damızlık düve işletmesi: Damızlık sığır işletmelerine gebe düve tedariki amacıyla
kurulmuş/kurulacak, kredi kapsamında doğum ve sağıma ilişkin sabit yatırımları içermeyen
ve sadece damızlık düve yetiştiriciliği yapılan, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

ı) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş iş-
letmeleri,

i) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için
geliştirilmiş sürüyü oluşturan kanatlıları, 

j) Damızlık kanatlı işletmesi: Damızlık ticari üretim veya damızlık araştırma amacı ile
kurulmuş, Bakanlıktan damızlık izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik damızlık
veya ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri, 

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

l) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmeleri tarafından 12/11/2011 ta-
rihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği kap-
samında elektronik kayıt kurallarına uygun olarak oluşturulan elektronik kaydı,

m) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vejetatif
yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidan-
larını,

n) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı
ve yapraklı tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,

o) Gübre yönetimi: Hayvansal gübrenin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması
ve bitki besin maddesi olarak kullanılması amacıyla elde edilme, uygun depolama, işleme ve
araziye uygulama koşullarının belirlenmesi ve uygulanması sürecini,

ö) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır
tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

p) HBS: Bakanlık tarafından oluşturulan hayvan kayıt sistemini,
r) İki nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen ku-

ruluşlar tarafından bir nolu ünitelerden elde edilen veya yurt dışından ithal edilen ve ön temel
kademede olduğu belgelendirilen üretim materyallerinden veya fidanlardan, özel korumalı tel
seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfında
üretim materyali elde edilen bitkileri,

s) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,
ş) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir,

ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye
önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

25 Mart 2020 – Sayı : 31079                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



t) Kapama meyve bahçesi: Arazi üzerinde sadece bir meyve türüne ait ağaçların bulun-
duğu bahçeyi,

u) Karar: 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli
Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı,

ü) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşın-
caya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişileri,

v) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygu-
lamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar
olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki ve-
rilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

y) Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla, kuluçkalık yumurtalardan civciv çıkaran
işletmeleri,

z) Küçük işletme: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırıl-
ması Hakkında Yönetmelik hükümlerince küçük işletme olarak tanımlanan ölçeğe sahip işlet-
meleri,

aa) Lisanslı depo: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolan-
ması hizmetlerini sağlayan tesisleri, 

bb) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılan-
mış çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca dü-
zenlenen belgeyi,

cc) Mikro işletme: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sı-
nıflandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerince mikro işletme olarak tanımlanan ölçeğe
sahip işletmeleri,

çç) Modern basınçlı sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları
su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla
belirli bir basınçla ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama yön-
temlerini,

dd) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Yetkilendirilmiş kuruluş bilgileri ile organik
tarım yapan müteşebbis, arazi, ürün, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, kontrol ve sertifika
bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

ee) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak
organik ürün yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme,
tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile
ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,

ff) Ön temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar ta-
rafından veya yurt dışından ithal edilen, ıslahçı materyalinden üretilen virüsten ari meristem
fide ile özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan,
virüsten ari ön temel sınıfta fide elde edilen parseli,

gg) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): Örtüaltı tarımsal faaliyet yapan gerçek ve tüzel ki-
şilerin, özlük ve örtüaltı tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin merkezi bir veri tabanında
kayıt altına alındığı veri tabanını, 

ğğ) Örtüaltı üretimi: 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre örtü altında yapılan üretim şeklini,
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hh) Özel ağaçlandırma: Gerçek ve tüzel kişilerce; bozuk orman alanlarında, orman içi
açıklıklarda, Hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde, ger-
çek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki arazilerde odun dışı orman ürünü veren türlerle yapılan
ve faydalanma hakkı ilgilisine ait çalışmaları,

ıı) Özel orman fidanlığı: Hazine ve sahipli arazilerde gerçek ve tüzel kişilerce tesis edi-
len ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları,

ii) Sertifikalı blok: Temel bloklardan elde edilen veya yurt dışından ithal edilen, temel
sertifikaya sahip olduğu belgelendirilen fideler ile Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tara-
fından özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan ser-
tifikalı sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

jj) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifika-
landırılan fidanı,

kk) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar
muayeneleri yapılarak, mevzuattaki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiket-
lenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,

ll) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi
kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan
hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

mm) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üreticisi tarafından garanti edilen, menşei
sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu sertifikalandırılan fidanı,

nn) Stratejik bitkisel üretim: Ekonomik değeri yüksek ve arz açığı olan ürünlere yönelik
yapılan üretimi,

oo) Su kaynağı: Sulama suyunun temin edileceği depolama yapıları, pınarlar, göller,
akarsular ve sulama kanallarını,

öö) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetiş-
tiricilere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

pp) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı ge-
milerine, Bakanlıkça düzenlenip verilen belgeyi,

rr) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-
lere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

ss) Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik,
fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan/büyütülen bitkiyi,

şş) Süs bitkisi üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre
verilen süs bitkisi üretici belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişileri, 

tt) Tarımsal amaçlı kooperatifler: Bakanlığın görev alanına giren 24/4/1969 tarihli ve
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerince kurulan tarımsal amaçlı kooperatifleri,

uu) Tarımsal amaçlı üretici birlikleri: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren tarımsal üretici birliklerini,

üü) Tarımsal ürünlerin işlenmesi: Bir tarımsal ürünün fiziksel durumunda ya da görü-
nümünde değişiklik yapılarak yeni bir ürün elde edilmesi faaliyetlerini,

vv) TARSİM: Tarım Sigortaları Havuzunu,
yy) Tekne: Denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde,

işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, salmavna gibi vasıtalarla buharlı veya mo-
torlu bilumum yüzer vasıtaları,
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zz) Temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuru-

luşlar tarafından ön temel bloklardan elde edilen veya yurt dışından ithal edilen, ön temel ka-

demede olduğu belgelendirilen fidelerle, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine

uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

aaa) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

bbb) TKK: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,

ccc) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı

kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,

ççç) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tara-

fından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

ddd) Üç nolu damızlık ünitesi: İki nolu ünitelerden elde edilen veya yurt dışından ithal

edilen ve temel kademeye sahip olduğu belgelendirilen üretim materyalleri veya fidanlarla,

Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından izolasyon mesafesine uygun alanlarda

kurulan ve sertifikasyona tabi zararlı organizmalardan ari üretim materyali elde edilen meyve

damızlık bitkilerini,

eee) Üretici: Bakanlık tarafından oluşturulan ilgili tarımsal veri tabanına (ÇKS, HAY-

BİS, ÖKS vb.) kayıtlı olarak tarımsal üretim yapan ya da yapacak olan gerçek ve tüzel kişi

çiftçileri,

fff) Ürün senedi: Lisanslı depolara teslim edilen tarım ürünleri karşılığında nama veya

emre düzenlenen, ürünlerin mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden, teminat olarak verilebilen,

ciro edilebilen veya edilemeyen ve 5300 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen makbuz senedi hüküm-

lerine tabi olan matbu kıymetli evrakı,

ggg) Yem bitkisi: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesi için gerekli kaba ve

kesif yem üretimine yönelik olarak yetiştirilen tek yıllık ve çok yıllık bitkileri,

ğğğ) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol

ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tara-

fından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

hhh) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt

birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özellikli İndirim Kriterleri

Özellikli indirim kriterleri

MADDE 4 – (1) Karar kapsamında kredilerden yararlanacak olan üreticiler, aşağıdaki

fıkralarda belirtilen özellikli kriterleri sağlamaları halinde, üretim konuları için belirlenen taban

indirim oranlarına ilave olarak, şartlarını sağladıkları özellikli kriter indirim oranlarından da

yararlandırılır.

(2) Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan

besiciliği ve küçükbaş hayvancılık konularında, aşağıda belirtilen illerde faaliyet gösteren/gös-

terecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı özellikli kriterinden yararlanabilecektir.
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a) Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Ay-

dın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul,

İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğ-

de, Sakarya, Tekirdağ, Uşak.

b) Damızlık düve yetiştiriciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ay-

dın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,

Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri,

Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat.

c) Büyükbaş hayvan besiciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, An-

talya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gazi-

antep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa,

Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa. 

ç) Küçükbaş hayvancılık: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara,

Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edir-

ne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahraman-

maraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğ-

de, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

(3) Atıl işletme özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, kredi ile satın alınacak hay-

vancılık işletmesinin asgari bir yıldır gayrifaal olması gerekmektedir. Bir yıllık süre, işletmeye

kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak belirlenir. Hayvan çıkış tarihinin be-

lirlenmesinde güncel HBS kayıtları esas alınır.

(4) Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi

için, krediyle yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğ-

muş olması gereklidir.

(5) Kendi yemini üretme/mera kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

a) Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde işletmedeki hayvan başına asgari bir dekar,

küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde ise her on hayvan başına bir dekar yem bitkisi ekilişi bu-

lunması,

b) Yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması,

c) Mera kullanan üreticilerin bu hususu il/ilçe müdürlükleri ve/veya köy muhtarlıkla-

rından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.

ç) Süt sığırcılığında asgari ekiliş miktarının belirlenmesinde sağmal hayvan sayısı esas

alınır.

(6) Su ürünleri yetiştiriciliği özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, bu Tebliğin

12 nci maddesinde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili belirlenen şartların sağlanması gerekmek-

tedir.

(7) Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi

için, bu Tebliğin 23 üncü maddesinde belirtilen sulama sistemlerinden bir veya birkaçının kul-

lanılıyor olması gerekmektedir.

(8) Sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

a) Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,
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b) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart belgeli çilek fidesi ve standart olarak üretilen
yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları ve bitki pasaportu bulunan sebze fideleri
ile üretim yapması,

c) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis et-
mesi,

ç) Kullanılan tohum ve fidana ait sertifikanın, çilek fidesine ait sertifika veya standart
çilek fidesi belgesinin ve sebze fidesine ait bitki pasaportunun ibraz edilmesi,

d) Düzenlenen faturalar üzerinde tohum ve fidana ait sertifika tarihi ve numaranın, çilek
fidesinde sertifika veya standart çilek fidesi belgesine ait tarih ve numaranın, sebze fidesinde
ise operatör numarası ve bitki pasaportu numarasının yazılı olması,

gerekir.
(9) Stratejik bitkisel ürün özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, sözleşmeli üre-

time konu ürün/ürünlerin bu Tebliğin 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden olması gerekli-
dir.

(10) Jeotermal, yenilenebilir, atık enerji kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabil-
mesi için, işletmenin enerji ihtiyacının, jeotermal ve/veya güneş, rüzgar, biokütle vb. yenile-
nebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanması ve/veya başka bir faaliyetin sonucu olarak or-
taya çıkan atık enerjinin (yüksek ısılı buhar, atık sıcak su vb.) işletmede kullanılabilir enerjiye
dönüştürülmesi suretiyle karşılanması gereklidir.

(11) Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, üreticilerin, sözleş-
meli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yürürlükteki mevzuat kapsamında, sözleşmeli
üretim yapmaları gereklidir.

(12) Organik/iyi tarım uygulamaları kriterinden yararlanılabilmesi için;
a) İyi tarım uygulamalarında;
1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygula-

maları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup
(üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine
uygun faaliyette bulunması,

2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticilerin yetkilendirilmiş ku-
ruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu ku-
ruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmesi,

3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygula-
maları faaliyetinde bulunan üreticilerin; bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yap-
tığı sözleşme ile grup, üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım
uygulamaları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi; grup, müteşebbis çatısı altında
bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi ilgisine göre Bankaya veya
TKK’ya ibraz etmesi,

4) Üretim dönemi sonunda düzenlenen sertifikayı ilgisine göre Banka veya TKK’ya
ibraz etmeleri,

gerekir.
b) Organik tarım uygulamalarında;
1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yö-
netmelik dahilinde, organik veya geçiş sürecinde, organik tarımsal ürün üretilmesi,

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2020 – Sayı : 31079



2) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’nde kayıtlı
bireysel veya üretici gurubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin
Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS’e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi ilgisine
göre Bankaya veya TKK’ya ibraz etmeleri,

3) Üretim dönemi sonunda düzenlenen sertifikayı ilgisine göre Banka veya TKK’ya
ibraz etmeleri,

gerekir.
(13) Genç çiftçi özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;
a) Gerçek kişi üreticilerin/girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış

(41 yaşından gün almamış) olmaları ve kendi adlarına tarımsal üretim faaliyetinde bulunma-
ları/bulunacak olmaları gerekir.

b) Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişi-
lerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortağın/ortakların kredi vadesi boyunca or-
taklığının devam etmesi gerekir.

c) Yatırım kredilerinin dilimler halinde kullandırılması durumunda, ilk kredi diliminin
kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması aranır.

(14) Kadın çiftçi özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;
a) Gerçek kişilerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapıyor/yapacak olması,
b) Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması

ve bu şartı sağlayan ortağın/ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi,
gerekir.
(15) Yurt içinde üretilen makine alımı kriterinden yararlanılabilmesi için, krediyle alı-

nacak makine ve ekipmanların yurt içinde kurulu fabrikalarda/tesislerde üretiliyor olması ge-
rekir. Yurt dışından demonte olarak getirilip yalnızca monte edilmek suretiyle satılan makine
ve ekipmanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği   

MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi
kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kur-
maları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (Jersey,
Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile
manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazır-
lama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre
yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman
alımları ile diğer yatırım giderlerini kapsar. 

(3) Kredi ile temin edilecek sığırların, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık
belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık
yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedil-
miş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk sekiz aylık yaşta
olması gerekir.
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(4) Bu kapsamda işletme ve/veya yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, hayvan alımı

amacıyla kredi kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması

gerekir. Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme ve/veya yatırım kredisi taleplerinde

ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler (damızlık belgesine sahip olma, HBS’de ka-

yıtlı olma) aranır.

(5) Yalnızca işletme kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar

için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri tabanı

(kulak küpe numaraları belirtilerek) kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir.

Damızlık düve yetiştiriciliği

MADDE 6 – (1) Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararla-

nabilmek için; elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya mevcut işletme kapasitesini

elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için;

sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss

ve Simental), manda ile elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya işletme kapasitesini

elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(3) Damızlık düve yetiştiriciliği için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem

hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay,

gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekip-

man alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. 

(4) İşletme kredisi ile temin edilecek damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık bel-

gesine sahip, dört-on üç aylık yaş aralığında olmalıdır. Yurt içinden alınacak damızlık sığırlar

hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı veya işletme düve satışından önce arilik statüsü

kazanmış olmalıdır. İl/ilçe müdürlüklerinden işletmenin ari olduğuna dair belge alınır.

(5) Kredi ile temin edilecek mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, on iki-yirmi dört

aylık yaş aralığında olmalıdır.

Büyükbaş hayvan besiciliği

MADDE 7 – (1) Karar kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlana-

bilmek için; manda dâhil olmak üzere elli baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları

veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama üni-

tesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili alt-

yapı ve alet-donanım alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer ya-

tırım giderlerini kapsar.

(3)  İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami yirmi aylık yaşta, erkek ve

Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Küçükbaş hayvancılık

MADDE 8 – (1) Karar kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yarar-

lanabilmek için; koyunda en az iki yüz elli baş, keçide en az yüz baş kapasiteye sahip işletme

kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları; küçükbaş

hayvan besiciliğinde ise iki yüz elli baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme

kapasitesini iki yüz elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
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(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri barınak yapımı

ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı

sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, diğer yatırım giderleri ile küçük-

baş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar. Küçükbaş

hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiş-

tiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir. 

(3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık

kayıt sisteminde kayıtlı ve altı-yirmi dört aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla te-

min edilen erkek hayvanların ise en az üç aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ol-

maları gerekir.

Arıcılık

MADDE 9 – (1) Karar kapsamında; Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari

elli adet arılı kovanı olan işletmeler, mevcut arılı kovan sayısını elli ve üzerine çıkarmak isteyen

işletmeler ile Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli işletmeler arıcılık kredisinden ya-

rarlandırılır. 

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; arılı kovan, polen kapanlı

yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi,

polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, iki yüz adet ve daha fazla sayıda

arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası

veya karavanı alımı, yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak

isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya

kutusu (en az bin adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için,

bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini

kapsar.

(3) Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzeme-

leri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek,

ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana

arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva

transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye ka-

fesi ve ana arı ızgarası gibi), bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker,

plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) alımları kapsar.

(4) Arıcılık (bal arısı) yatırım ve işletme kredilerinde, Arıcılık Kayıt Sistemine kayde-

dilmiş kovan ve sayılarını gösterir belge istenir. 

(5) Bombus arısı yatırım ve işletme kredilerinde, il müdürlüğünden alınacak ön izinli

ya da izinli olduğuna dair yazı istenir.

Kanatlı sektörü

MADDE 10 – (1) Karar kapsamında, etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet;

kaz, ördek, hindi için asgari bin adet; bıldırcın için asgari iki bin adet; deve kuşu için asgari

elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu

kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi

kullandırılır. 
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(2) Yumurta tavukçuluğunda asgari yedi bin beş yüz adet ve üzerinde kapasiteye sahip
kurulu mevcut işletmelere işletme kredisi ve mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yö-
nelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman
alımı/yenilenmesi vb. amaçlarla yapılacak harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilir. Bu
kapsamda, yumurta tavukçuluğunda yeni tesis yapımı ve/veya kapasite artırımı amacıyla yatı-
rım kredisi ve kapasite artıran işletmelerin artırılan kapasitesine isabet eden kısmı için işletme
kredisi kullandırılmaz.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes (yumurta tavukçuluğunda yeni
ve ilave kümesler ayrık), gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi,
yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik önlemlerini, yem deposu/silosu, diğer ilgili alet-ekipman
ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(4) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden,
yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme
giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği

MADDE 11 – (1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabil-
mek için asgari; damızlık etlik tavuğu on bin adet, damızlık yumurta tavuğu on  bin adet, An-
kara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapıla-
cak damızlık yumurta tavuğu bin adet, damızlık hindi beş bin adet, damızlık kaz, ördek veya
bıldırcın bin adet, damızlık deve kuşunda yüz adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması
veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir. 

(2) Damızlık kanatlı hayvanların, damızlık büyük ebeveyn (grandparentstock), damızlık
ebeveyn (parentstock) olduklarını belirten sağlık sertifikası ve fatura istenir.

(3) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı
üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik
önlemleri, yem deposu/silosu, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini
kapsar.

(4) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; yetiştirilmek üzere alınacak kuluç-
kalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem, ilaç
ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Su ürünleri sektörü

MADDE 12 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin Karar kapsamında
faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerinin Bakanlık tarafından onay-
lanmış olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri
yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim
sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları, alet-ekipman alımı, tekne ve barç alımı ile
bakım/onarımı, hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı alımı gibi konuların finansmanını kap-
sar.

(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya
su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde
Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetişti-
ricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.
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(4) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı

gemisi sahiplerinin gemileri için jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi

alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen özellikleri ta-

şıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemi-

lerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi

satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi inşası

gibi konularda yatırım kredisi; bakım/onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt

cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsa-

mında değerlendirilir. Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde

üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış

yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz

edilir.

(5) Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) ve işletme kredilerinde

Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.

Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim

MADDE 13 – (1) Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen hay-

vansal üretim konularında veya Kararda belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla

birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı gibi teknik kri-

terleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık

altında değerlendirilir.

Kontrollü örtüaltı tarımı 

MADDE 14 – (1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına

sahip en az on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun

olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Siste-

minde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az

on dekar büyüklüğünde sera kuracak, sera modernizasyonu yapacak ya da mevcut serasının

ölçeğini asgari on dekar ve üzerine çıkaracak üreticilerin il/ilçe müdürlüklerince onaylanan

projeleri çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük bilgileri ile işletmeye ait yapısal

bilgiler, projenin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave beyanı aranmaksızın il/il-

çe müdürlüğü tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili bilgilerin kay-

dında üreticinin beyanı aranır.

(3) İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az

on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı

yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına

alınan işletmelerin işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(4) Örtüaltında yapılan süs bitkisi üretimi ile ilgili işletme ve yatırım kredileri bu Teb-

liğin 17 nci maddesi hükümlerince değerlendirilir.

(5) Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliği ile ilgili işletme ve yatırım kredileri bu Teb-

liğin 20 nci maddesi hükümlerince değerlendirilir.
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Yem bitkisi üretimi 

MADDE 15 – (1) Karar kapsamında üreticilerin her türlü tek yıllık, çok yıllık yem bit-

kileri ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi

kullanabilmesi için; 

a) Kaba/kesif yem üretimi yapmak amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri

veya edecek olmaları, 

b) Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,

c) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il

müdürlüğünce onaylanması,

ç) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-

rak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün

bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması,

gerekir.

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 

MADDE 16 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yet-

kilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde

yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması ve/veya

sözleşmeli üretim yapması,

b) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre tohumluk

üretim, sertifikasyon, pazarlama konularında, standart veya sertifikalı olarak tohum (hibrit to-

hum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya

meyve/asma üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması,

gerekir.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat

sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme,

ambalajlama, depolama, ısı ve nem kontrollü depo yatırımları gibi faaliyetler karar kapsamında

işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımla-

rında zirai kredilendirme belgesi veya deney raporu aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının tohumluk üretimi ile ıslah-araştırma ve

geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyotekno-

loji laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri kapsamında kullanılan alet-

ekipmanlar ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edi-

lebilir.

(4) Sebze tohumu ve standart olarak üretilen yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil

tohumları üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde onaylı tohumluk beyannamesi alı-

nır. 

(5) Meyve/asma üretim materyali (bir nolu damızlık ünitesi, iki nolu damızlık ünitesi,

üç nolu damızlık ünitesi kurulması) ile çilek fidesi (ön temel blok, temel blok, sertifikalı blok

kurulması) üretimine yönelik işletme ve yatırım kredilerinde üreticilerden damızlık üniteleri-

nin/blokların kurulmasına dair Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi istenir.
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(6) Üretim sezonu sonunda üretilen tohum, fide ve fidanlar için düzenlenen sertifika

ilgisine göre Bankaya veya TKK’ya ibraz edilir.

Süs bitkisi üretimi

MADDE 17 – (1) Üreticilere, örtüaltı üretimi dahil olmak üzere süs bitkilerinin üretimi

konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır. Karar kapsamında faiz indirimli kredi kul-

lanabilmeleri için;

a) Yurt içinde süs bitkisi (dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler,

doğal çim bitkisi ve doğal rulo çim) ve süs bitkisi çoğaltım materyali (fidan, fide, çelik, soğan,

yumru, doku kültürü, tohum ve benzeri) elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetki-

lendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması, 

b) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre

süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması, 

gerekir.

Stratejik bitkisel üretim

MADDE 18 – (1) Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında

faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, yağlık mısır, kolza, soya, su-

sam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu,

zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa,

ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor/yapacak olması gerekir.

(2) Mevcut fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesi ile ilgili harca-

malar bu kapsamda kredilendirilir.

(3) Bu kapsamda yalnızca mevcut fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi ve gençleş-

tirilmesi amacıyla yatırım kredisi kullandırılabilir. Diğer konularda bu başlıkta yalnızca işletme

kredisi kullandırılabilir.

Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık

MADDE 19 – (1) Karar kapsamında meyve yetiştiriciliği ve bağcılık konusunda işletme

ve/veya yatırım kredilerinden yararlanabilmek için üreticilerin aynı parsel veya bitişik parseller

üzerinde üzümde en az on dekar, diğer meyve türlerinde en az yirmi beş dekar ve üzerinde

yeni kapama meyve bahçesi tesis etmeleri ya da mevcut meyve bahçesi ve/veya üzüm bağını

belirtilen asgari işletme büyüklüğüne çıkarmaları gerekir. 

(2) Bu kapsamda kullandırılacak yatırım kredileri, arazinin tesfiyesi ve drenajı ile ilgili

altyapı harcamaları, fidan alımı, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve

ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme

tesisi yatırımlarına ilişkin harcamalar ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim

MADDE 20 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen

bitkisel üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Kararda belirtilen bitkisel üretim

konularında yer almakla birlikte, bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan

koşullarda üretim yapan, Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı üreticilerin faiz indirimli

kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.
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Tarım makineleri (traktör ayrık)

MADDE 21 – (1) Karar kapsamında, 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Dene-

timlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) kapsamında değerlendirilen ve zirai kredilendirme

belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilir. 

(2) Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makinaları (sağım robotları) ve sa-

bit güneş enerjisi sistemlerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen

deney raporu esas alınır. 

Traktör

MADDE 22 – (1) Karar kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Sa-

tışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) hükümlerine göre zirai

kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir. Traktör kredisi kul-

landırılabilmesi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, bü-

yükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin bulunması

şartı aranır.

(2) Elektrikli traktör alımı ve mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için

yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir.

(3) Kredi kapsamında alınacak ikinci el traktörlerde sekiz yaş ve altı olması şartı aranır. 

Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı  

MADDE 23 – (1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması ama-

cıyla damla, yüzey altı damla (sadece meyve ağaçları ve bağ sulamasında), yağmurlama veya

mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin tek-

nolojik sistemler (akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler) ile

hareketli sulama makineleri (dairesel hareketli, doğrusal ve tamburlu sistem yağmurlama su-

lama makineleri vb.) konusundaki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir. 

(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, de-

rin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi

talepleri, modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.

(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin

kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Tebliğ kapsa-

mında değerlendirilmez.

(4) Modern basınçlı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere, 16/12/1960 tarihli ve 167

sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular

açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hükümlerine göre arama belgesi alınan

kazılar ve kuyular için kullandırılır.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet Ek-1’de yer alan

Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun

bir adedi Banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

(6) Kredi talep konusu olan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına

Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilen-

dirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.
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(7) Üreticilerin modern basınçlı sulama konusunda Karar kapsamında faiz indirimli

kredi kullanabilmeleri için;

a) Üreticiye ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini,

b) Ek-2’de yer alan Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak, 18/12/1991 tarihli

ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev

ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlan-

mış, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini,

c) Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan  (DSİ)

alınacak su kullanım izin/tahsis belgesi, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,

ç) Sulama sisteminin elektrik kullanımını gerektirmesi durumunda ilgili elektrik idare-

sinden abonelik yapıldığına dair belgeyi, 

sunması gerekir.

Tarım makineleri parkı

MADDE 24 – (1) Tarımsal üreticilere ücret karşılığı hizmet vermek üzere, toprak işle-

me, ekim, dikim, bakım, söküm, hasat vb. işlemlerin tamamı için yeterli ve uygun makine parkı

kurarak faaliyet gösteren/gösterecek tarımsal amaçlı üretici birlikler, tarımsal amaçlı koopera-

tifler ve diğer tüzel kişilere bu kapsamda yatırım kredisi kullandırılabilir.

(2) Tarımsal üreticilere faaliyetleri ile ilgili olarak toprak işleme, ekim, dikim, söküm,

hasat vb. konularda makinelerle yapılan işlerde hizmet vermek üzere yukarıda belirtilen tüzel

kişiler tarafından makine parkı oluşturmak amacıyla, hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut

potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda traktör, biçerdöver, diğer hasat makineleri,

çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, silaj paketleme makinesi, pulluk, kültü-

vatör, patoz, mibzer vb. gibi mekanizasyon araçlarının alımına yönelik yatırım kredileri bu

kapsamda değerlendirilir.

(3) Tarımsal makine ve ekipmanların üretimi ve/veya alım satımı, ticareti konusunda

faaliyet gösteren kişilerle bu kişilerin hisse payına bakılmaksızın ortağı olduğu tüzel kişiler bu

kapsamda kredilerden yararlandırılmaz. 

(4) Yalnızca tek bir işleme (örneğin yalnızca ekim, yalnızca hasat, yalnızca ilaçlama

gibi) yönelik makine alımları bu kapsamda değerlendirilmez.

(5) Bu kapsamda yalnızca yeni ve kullanılmamış tarımsal mekanizasyon araçlarının

alımı kredilendirilebilir.

(6) Bu kapsamda kredilendirilecek tarım makinelerinden Tarımsal Mekanizasyon Araç-

larının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) kapsa-

mında değerlendirilenlerin zirai kredilendirme belgesinin bulunması gerekmektedir.

Arazi alımı (birleştirme)

MADDE 25 – (1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işlet-

melerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, tarımsal üretim ya

da tarımsal yatırım yapmak amacıyla, hisseli tarım arazilerindeki hisselerinin diğer hissedarlar

tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik tarım arazilerinin

satın alınmasına yönelik kredi talepleri Banka ve TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak

kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir.
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Lisanslı depoculuk yatırımları

MADDE 26 – (1) Lisanslı depoculuk yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır:

a) Karar kapsamında, 5300 sayılı Kanun ve 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği hükümleri kapsamında

kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımları (depo, silo ve benzeri) ile ma-

kine-ekipman (elevatör, kantar, fan, jeneratör, forklift, vinç, soğuk hava-iklimlendirme ve ha-

valandırma üniteleri, depo içi bölmeler-raf sistemleri, bilgi işlem sistemleri ve benzeri) alım-

larına yönelik yatırım kredisi kullandırılır. Kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda

değerlendirilir. 

b) Kredi başvurusunda, yeni kurulacak işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı Depocu-

luk Yönetmeliği kapsamında kuruluş izni, kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve depoculuk

lisansı istenir. Kurulacak işletmelerde ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı, yatırımın tamam-

lanmasını müteakip ibraz edilir, söz konusu evrakların ibraz edileceğine dair müteşebbislerden

taahhütname alınır.

c) Lisanslı depoculuk kriterlerini haiz depo yatırımı yaparak, depolarını ve işletmecili-

ğini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne (TMO) uzun süreli olarak kiralayan

gerçek/tüzel kişilerin lisanslı depo yatırımları da Karar kapsamında değerlendirilir.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları da lisanslı depo yatırımları ile ilgili olarak bu kapsamda

kredilerden yararlanabilir.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı

MADDE 27 – (1) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımında aşağı-

daki kriterler esas alınır:

a) ÇKS’ye kayıtlı olarak üretimini yaptıkları tarımsal ürünlerini lisanslı depolara bizzat

teslim ederek ELÜS alan üreticiler ile ortaklarının/üyelerinin ÇKS’ye kayıtlı olarak ürettikleri

ürünlerini lisanslı depolara teslim ederek ELÜS alan tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici bir-

liklerine, Karar kapsamında ELÜS karşılığı kredi kullandırılır.

b) Lisanslı depoya teslim edilecek ürünün/ürünlerin, ilgili üretim dönemine ilişkin

ÇKS’de kayıtlı olması gerekir.

c) Tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri tarafından lisanslı depoya teslim edi-

lerek karşılığında ELÜS alınan ürün miktarının, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikle-

rinin ortaklarının/üyelerinin ilgili üretim dönemine ilişkin ÇKS’de kayıtlı üretim alanları ile

uyumlu miktarda olması gerekir.

Soğuk hava deposu yatırımları

MADDE 28 – (1) Soğuk hava deposu yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır:

a) Meyve sebzelerin korunması ve saklanması amacıyla yapılacak soğuk hava depoları

için Karar kapsamında yatırım kredisi kullandırılabilir.

b) Sebze ve meyve toptan ve perakende ticareti ile iştigal eden kişilerin bu ticari faali-

yetleri ile ilgili olarak yaptıracakları soğuk hava deposu yatırımları bu kapsamda değerlendi-

rilmez. 

c) Mevcut soğuk hava depolarının modernizasyonu amacıyla yapılacak harcamalar da

bu kapsamda değerlendirilecektir.
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Tarımsal ürünlerin işlenmesi

MADDE 29 – (1) Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri alanında elde edilen işlenmemiş

ham tarımsal ürünlerin işlenmesine (ambalajlama ve paketleme dahil) yönelik olarak bu mad-

denin üçüncü fıkrasında belirtilen faaliyet alanlarındaki yatırımlar bu kapsamda değerlendiri-

lir.

(2) Bu kapsamdaki kredilerden yararlanacak gerçek ve tüzel kişi işletmelerin “mikro

işletme” veya “küçük işletme” ölçeğinde olması gerekir.

(3) Bu kapsamda aşağıdaki konularda faaliyet gösteren veya gösterecek olan gerçek ve

tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilir:

a) Süt işleme ve süt ürünleri üretimi, 

b) Meyve ve sebze kurutma/dondurma ve kurutulan/dondurulan ürünlerin ambalajlan-

ması, 

c) Meyve suyu ve konsantresi üretimi, 

ç) Salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez üretimi,

d) Zeytin işleme ve paketleme, zeytinyağı üretimi, 

e) Su ürünleri paketleme, balık tütsüleme, kurutma,

f) Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve paketlenmesi,

g) Organik tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi.

(4) Yatırım kredisi, yeni tesis yapımı, mevcut tesislerin kapasite artışı ve makine ekip-

man alımına yönelik olarak kullandırılabilir.

Sözleşmeli üretim (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi)

MADDE 30 – (1) Yürürlükteki sözleşmeli üretime ilişkin mevzuat çerçevesinde, üre-

ticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle

tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla işlet-

me kredisi açılabilir. Sözleşmeli üretim yaptıran kişilerle, sözleşmeli üretim yapan kişilere aynı

üretim konusu için mükerrer kredi kullandırılmaz.

Özel ormancılık

MADDE 31 – (1) Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen asli orman ürünle-

rinden tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu üretimi amacıyla,

23/10/2019 tarihli ve 30927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğine

uygun olarak özel orman kurulması ve işletilmesi ile orman ağaçlarının fidanlarının üretimine

yönelik olarak özel orman fidanlığı kurulması ve işletilmesine yönelik yatırım ve işletme kredisi

kullandırılabilir.

(2) Bu kapsamdaki kredilerden yararlanılabilmesi için, Bakanlığın ilgili yasal düzen-

lemelerine uygun olarak, kurulacak ormanların asgari 50 hektar; fidanlıkların asgari 5 hektar

olması veya mevcut orman ya da fidanlığın bu büyüklüğe yükseltilmesi; kurulacak orman ve

fidanlıkların; kızılçam (pinus brutia), sahil çamı (pinus pinaster), dişbudak (fraxinus), okaliptüs

(e.camaldulensis/grandis), kızılağaç (alnus), sakız ağacı ve kavak (populus) türlerindeki ağaç-

lardan oluşması gerekmektedir. 

(3) Bu kapsamdaki yatırım kredileri, arazi hazırlığı (drenaj ve tesviye), fidan alımı,

saha etrafının ihatası, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su ihale hattı, su kuyusu, damla

sulama tesisi, prefabrik bekçi evi, karavan, konteynır, seyyar tuvalet, prefabrik hangar-depo
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yapımı, elektrik tesisi, don kırıcı tesisler, fidanlık için sera ve fidanlık yönetim binası yapımı,

yetiştirme kabı (saksı, sepet vb.), boylu-formlu fidan üretiminde kullanılan dayanak, gergi teli,

bambu gibi destek malzemeleri ile faaliyete yönelik olarak makine ekipman (pulluk, diskaro,

fidan sökme makinesi, budama platformu, ürün işleme makineleri vb.) alımı ile diğer yatırım

giderlerini; işletme kredileri ise üretim, dikim, bakım, budama vb. için yapılan işçilik, tohum,

gübre, ilaç vb. girdilerin alımı ile diğer işletme giderlerini kapsar.

(4) Kredilerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler, il/ilçe müdürlükleri tarafından

onaylanan proje ve fizibilite raporu ile ilgisine göre Bankaya veya TKK’ya müracaat ederler.

Yenilenebilir enerji kaynakları

MADDE 32 – (1) Tarımsal faaliyette bulunan üreticilerin, yukarıda belirtilen üretim

konularında kendi üretim kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla, elektrik ihtiyaçlarını yenile-

nebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekip-

man alımı konularındaki kredi talepleri Karar kapsamında ilgili üretim konusu içerisinde de-

ğerlendirilecektir.

Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birlikleri

MADDE 33 – (1) Karar kapsamında işletme ve/veya yatırım kredisi kullandırılacak

tarımsal amaçlı kooperatiflerin asgari otuz ortaklı; üretici birliklerinin ise asgari on altı üyeli

olması gerekmektedir.

(2) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin tüzel kişilikleri üzerinden

yapılan üretim faaliyetlerine yönelik olarak, Kararda belirtilen üretim konularında olmak ve

yukarıda belirtilen teknik kriterleri karşılamak kaydıyla, tarımsal üretimin ve istihdamın arttı-

rılması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması amacıyla geliştirecek-

leri projelerini ilgisine göre Bankaya veya TKK’ya sunarak kredi talebinde bulunabilirler. Kredi

değerlendirmeleri Banka ve TKK’nın kendi usul ve esaslarına göre yapılır.

(3) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin kendi üretim faaliyeti olma-

makla birlikte, sadece ortakların/üyelerinin üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak

toplu girdi alımına yönelik (gübre, yem, tohum, ilaç, mazot vb.) kredi talepleri bu kapsamda

değerlendirilir. Ortaklarına/üyelerine düşük maliyetli girdi temin etmek üzere kredi talep edecek

tarımsal amaçlı kooperatif ya da üretici birlikleri, kredi başvurusunda temin edilecek girdileri

satın alacak ortaklarının/üyelerinin isimleri ve alacakları tarımsal girdi miktarı ile bu girdilerin

ilgili firmalardan satın alma ve ortaklarına/üyelerine satış fiyatlarını liste halinde yazılı ve elek-

tronik ortamda, ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirir. 

(4) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin ortaklarının/üyelerinin kap-

asiteleri ile uyumlu olmak kaydıyla ortak sağım ünitesi (sağım makinesi/sistemi ve soğutma

tankı alımı) ve süt analiz cihazı alımına yönelik kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir.

Bu amaçla kredi talep edecek tarımsal amaçlı kooperatif ya da üretici birlikleri, kredi başvu-

rusunda ortak sağım ünitesinden yararlanacak ortaklarının/üyelerinin isimlerini ve sağmal hay-

van varlıkları ile ilgili bilgileri yazılı bir liste halinde ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirir. 

(5) Çay ekicileri kooperatiflerinin, ortakları adına ilgili kayıt sistemi/belge dikkate alı-

narak belirlenen ekim alanlarına göre ihtiyaç duyulan çay üretimi ile ilgili girdi ihtiyaçlarının

düşük maliyetli olarak karşılanması amacıyla işletme kredisi talepleri bu kapsamda değerlen-

dirilir. Ortaklarına düşük maliyetli girdi temin etmek üzere kredi talep edecek çay ekicileri
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kooperatifleri, kredi başvurusunda temin edilecek girdileri satın alacak ortaklarının/üyelerinin

isimleri ve alacakları tarımsal girdi miktarı ile bu girdilerin ilgili firmalardan satın alma ve or-

taklarına/üyelerine satış fiyatlarını liste halinde yazılı ve elektronik ortamda, ilgisine göre Banka

veya TKK’ya bildirir. 
(6) Bu maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında kooperatiflere veya

birliklere kredi kullandırılmış olması halinde ortaklarına/üreticilerine aynı girdiler için mükerrer
kredi kullandırılmaz. Ancak, ortaklarının/üreticilerinin farklı bir ürün için aynı girdi teminine
yönelik kredi taleplerinde bu fıkra uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doğal Afetler Nedeniyle Kredilerin Ertelenmesi/Taksitlendirilmesi

Doğal afetler nedeniyle kredilerin ertelenmesi/taksitlendirilmesi

MADDE 34 – (1) Uygulamadan, önceki yıllarda Banka ve TKK tarafından düşük faizli
işletme ve yatırım kredisi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ve/veya Karar
kapsamında kredi kullandırılmış üreticilerden, kredi riski devam eden ve 1/1/2020 - 31/12/2022
tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen/gelebilecek dep-
rem, şiddetli rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, he-
yelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası,
dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan
ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören,
Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam edenler yararlanabile-
cektir.

(2) Yalnızca söz konusu riskler nedeniyle oluşan hasarlardan etkilenen üretim konusu-
na/faaliyetine ilişkin krediler bu kapsamda değerlendirilecektir.

(3) Hasar tespitlerinde TARSİM eksperleri tarafından üretici bazında düzenlenen ve
onaylanan kesinleşmiş hasar raporları esas alınır. Yalnızca TARSİM’e konu olamayan durum-
larda il/ilçe hasar tespit komisyonları tarafından üretici bazında hasar tespitine yönelik olarak
alınacak kararlar esas alınır. İl/ilçe hasar tespit komisyonu kararlarının üretici bazında düzen-
lenmemesi halinde işlem yapılmaz.

(4) İl/ilçe hasar tespit komisyonlarının oluşumu;
a) İl hasar tespit komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlı-

ğında, tarım ve orman il müdürü, il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü,
defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden olu-
şur.

b) İlçe hasar tespit komisyonu; kaymakam veya görevlendireceği vekilinin başkanlı-
ğında tarım ve orman ilçe müdürü, ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü,
TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşur.

(5) İl/ilçe hasar tespit komisyonlarının görevleri;
a) TARSİM’e konu olamayan riskler nedeniyle, ekilişlere, tarımsal ürünlere, büyükbaş

ve küçükbaş hayvanlara, kümes hayvanlarına, arılı kovanlara, tarımsal tesislere, seralara veya
krediye konu varlıklara verdiği hasarları ve oranlarının tespitini,

b) Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu vb.) sigorta
yaptıramadığı sürede meydana gelen hasar ve oranının tespitini,
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c) Tarım sigortası yaptırmış olmasına rağmen, poliçe düzenleme tarihi ile sigorta poli-
çesinde belirtilen teminat başlangıç tarihi arasındaki sürede meydana gelen hasarların ve oran-
larının tespitini,

ç) TARSİM’e konu olan, ilçe bazlı kuraklık verim sigortası kapsamındaki ürünlerde
hasar tespitleri ilçe bazlı yapıldığından, bu ürünleri hasar gören üreticilerin parsel bazında ha-
sarlarının ve oranlarının, TARSİM hasar ve oranlarını geçmemek üzere tespitini,

yaparlar.
(6) İl/ilçe hasar tespit komisyonlarının toplanma, karar alma usulleri ve sorumlulukları;
a) Komisyon başkanı, gerektiği hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsil-

cilerini oy hakları olmaksızın komisyon toplantılarına çağırabilir.
b) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yö-

nünde karar alınmış sayılır.
c) Komisyonlar, erteleme kapsamındaki üreticilerin Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı

olduğunu ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini kontrol etmekle yükümlü olup, üretici ve par-
sel bazında hasar oranları belirtilmiş şekilde aldıkları kararlarını, ilgili Banka veya Tarım Kredi
Kooperatifine göndermekle sorumludur. Üreticilerin borçlarının ertelenmesi/taksitlendirilmesi
konusunda ise krediyi kullandıran ilgili Banka veya TKK yetkilidir. 

ç) Komisyonlar, hasara sebep olan unsurların TARSİM poliçesi kapsamında olup ol-
madığını kontrol ederek, TARSİM poliçesi kapsamında olan başvuruları usulden ret eder. 

d) Komisyonlar, 1/1/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar çalışmalarını aralıksız
sürdürür. Hasar tespitleri için il/ilçe müdürlüğü teknik personelinden yararlanabilir. 

e) Komisyonlar aldıkları kararlar nedeniyle meydana gelebilecek her türlü aksaklık ve
usulsüzlüklerden sorumludur.

f) Komisyonlar afetin meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde komisyon
kararını tamamlar. Kararı Banka ve TKK’ya yazılı olarak bildirir.  

g) Komisyonlar tarafından belirlenen hasar ve oranları, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı
Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında düzenlenen tüm poliçeler için tazminata esas kaynak
teşkil etmez.

(7) Kararda belirtilen başvuru süresiyle ilgili olarak, savaş, deprem, hastane raporuyla
tevsik edilmek kaydıyla hastalık, kaza vb. gibi kişinin iradesi dışında gerçekleşen, önceden ön-
görülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan ve üreticinin başvuru yapmasına engel teşkil eden
haller mücbir sebep kabul edilir. Başvuru süresinin geçirilmesine sebep olarak belirtilen mücbir
sebep/sebepler üretici tarafından ilgili yerlerden alınacak belgelerle tevsik edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru

MADDE 35 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, ilgisine
göre Bankaya veya TKK’ya yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mev-
zuatları dahilinde değerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandırılır.

(2) Tebliğde belirtilen üretim konularından, Bakanlıkça bir kayıt sistemiyle takip ve
kontrol edilen konularda faaliyet gösteren/gösterecek üreticilerin, Bakanlığın ilgili kayıt siste-
mine kayıtlı olması zorunludur.
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(3) Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanın-

caya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatında

belirtilen taahhütname ile başvurulur. İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması

halinde ise işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilir.

İzin işlemleri

MADDE 36 – (1) Karar kapsamındaki krediler, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve ça-

lışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.

Sigorta 

MADDE 37 – (1) Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan

sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri), krediye konu tarımsal

ürünler ve doğrudan kredi konusu olmamakla birlikte, bu faaliyetin yapılabilmesi için gerekli

girdilerin alınması amacıyla kredi kullanılan tarımsal varlıkların (örneğin, yalnızca yem gider-

lerinin finansmanı amacıyla kredi kullanılan hayvancılık faaliyetlerinde krediye konu olmasa

da yem alımına konu hayvanlar ve benzeri) kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur.

(2) Kredi konusu varlığın 5363 sayılı Kanun kapsamında olması halinde Devlet Destekli

Tarım Sigortası aranır.

(3) Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri)

kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası,

kredi kullandırım tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde tamamlanır.

(4) Hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili sigortalar, Banka ve TKK’nın kendi esas ve

usulleri çerçevesinde geniş ya da dar kapsamlı olarak yapılabilir.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 38 – (1) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteli-

ğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullan-

dırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden; Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca

sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yarar-

landıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul et-

tiklerine dair taahhütname alınır.

(2) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve li-

sanslı depoculuk yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ya-

rarlanamazlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen teknik kriterlerin sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kredi

Kooperatiflerince kredi açılacağı anlamını taşımaz.

Raporlama

MADDE 39 – (1) Banka ve TKK tarafından Karar kapsamında kullandırılan kredilere

ait bilgiler, il ve konu bazında aylık olarak Bakanlığa ve Hazine ve Maliye Bakanlığına elek-

tronik posta yoluyla gönderilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 40 – (1) 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C.

Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Ya-

tırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:

2017/15) ve 16/3/2018 tarihli ve 30362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası
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A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme

Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2018/16) yürürlükten

kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  8/1/2018 tarihli ve 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal

Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsa-

mında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış

üreticiler, kullanamadıkları kısım için, 2020 yılı sonuna kadar, söz konusu Bakanlar Kurulu

Kararı ve Kararın uygulama esaslarına ilişkin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Koo-

peratiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına

İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2018/16) hükümlerinden yararlanmaya devam

eder.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ  
ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar Bilişim Malzemesi 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.-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 şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 08.04.2020 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 ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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. 

 2582/1-1 
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KİREÇ TAŞI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireç Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2020/162689 
1-İdarenin  
a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No.164  

 Ereğli/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36, 332 7345938 
c) Elektronik posta adresi  : - 
ç)İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

: - 

2-İhale konusu Malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 45.000 ton kireçtaşı (Şartnamede belirtilen  

 özelliklere uygun nitelikte) 
b) Teslim(yeri/yerleri) : Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 01.07.2020 – 30.11.2020 tarihleri arası, aylık 

termin  programı idarece verilecektir. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 08/04/2020 – 14.30 

4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

11.Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlara tabi değildir. 

 2580/1-1 
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12 KALEM ÇEKTİRME VE CARASKAL TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
 

İşin Adı  :Çektirme ve caraskal temini 4734 sayılı kanunun 3/g 
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  

İhale kayıt numarası  :2020/160037 
Dosya no  :2024034 
1-İDARENİN  
a) Adres  :Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 

 67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  :Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

:Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi   
2- İHALE KONUSU MALIN  
a) Niteliği, türü ve miktarı  :Çektirme ve caraskal temini: 12 kalem  
b) Teslim yeri  :Karadon, Üzülmez, Amasra, Kozlu, Armutçuk Taşkömürü 

İşletme Müesseseleri iş sahasıdır 
c) Teslim tarihi  :İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3)İHALENİN  
a) Yapılacağı yer  :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma  

Dairesi Başkanlığı  
Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  :22.04.2020 Çarşamba günü saat : 15:00 
  
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 22.04.2020 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

İlan olunur. 
 2546/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası 

ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 07/04/2020 Salı günü saat 14:00 de 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile 
Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat 
bedeli ve şartname bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

 
PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR 

S. 
No 

Ada/ 
Parsel 

Pay/ 
Payda 

İmar Durumu 
Taşınmaz 
Alanı (m²) 

m² Birim 
Fiyatı (TL) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

1 218/26 1/1 
Konut 

E=2,50 ve Yençok= 
10 Kat 

7.087,47 1.000,00 7.087.470,00 212.625,00 

2 12976/1 1/1 
Ticaret + Konut 

E=2,10 ve Yençok= 
7 Kat 

9.513,43 1.750,00 16.648.502,50 499.456,00 

YAKUTİYE İLÇESİ HASANİBASRİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR 
S. 
No 

Ada/Par
sel 

Pay/ 
Payda 

İmar Durumu 
Taşınmaz 
Alanı (m²) 

m² Birim 
Fiyatı (TL) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

1 12454/5 1/1 Ticaret + Konut 
E=3,00 ve 

Hmax=24,50 

6.696,18 2.500,00 16.740.450,00 502.214,00 

2 12455/7 1/1 2.814,91 2.200,00 6.192.802,00 185.785,00 

SATIŞ ŞARTI 

Satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin 
kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Satış bedelinin peşin 
ödenmesi halinde herhangi bir indirim işlemi uygulanmayacak ve satışı yapılmış olan 
taşınmazların alacağa karşılık mahsubu yapılmayacaktır. 

ŞARTNAME BEDELİ(TL) 500,00-TL’ dir. 
 
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun 

olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak 
Şube Müdürlüğüne 07/04/2020 Salı günü saat 13:45’ e kadar teslim edilmesi zorunludur. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 
2- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek(İkametgâh Belgesi), kanuni tebligat beyanı 

ve kimlik fotokopisi. 
3- Gerçek Kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter 

tasdikli imza sirküsü. 
4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 
imza beyannamesi. 

5- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek 
(Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. 
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6- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 
mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 

7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 
üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar 
tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

8- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
9- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. 

Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 
10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.  
11- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 
12- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 

aittir. 
13- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir.  
İLAN OLUNUR 
 2252/1-1 

—— • —— 
ERTELEME İLANI 

4 KALEM DİREKT ENJEKSİYONLU YAKIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
“4 Kalem Direkt Enjeksiyonlu Yakıt Sistemi” Satın Alımı İçin Yapılacak İhale 

21.04.2020 Tarih, Saat 14.00’e Ertelenmiştir. 
İhale Kayıt No : 2020/139279 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 4 kalem Direkt Enjeksiyonlu Yakıt Sistemi 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 21.04.2020 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV. Dâhil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2628/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2635/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2636/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2647/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2647/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2647/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2648/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2649/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2650/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2637/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2637/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2638/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2639/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2640/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2640/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2640/3/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2631/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2632/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2562/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2630/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Emiroğlu Vakfı. 
VAKFEDENLER: İhsan EMİROĞLU 
VAKFIN İKAMETGAHI: TEKİRDAĞ 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO: Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.10.2019 tarih ve E. 2018/1049, K. 2019/774 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurtdışında imkanları ölçüsünde topluma sosyal, 
kültürel ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunmak… ve senette yazılı diğer hükümleri yerine 
getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000.- (ALTMIŞBEŞBİNTÜRKLİRASI) 
YÖNETİM KURULU: İhsan EMİROĞLU, Elif EMİROĞLU, Cengiz EMİROĞLU. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi 

halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 
aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 2618/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Türkiye Yol ve Köprü Girişimcileri Uluslararası Dayanışma ve 

Yardımlaşma Vakfı (TUDVAK) 
VAKFEDENLER: LIU XINAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/03/2020 tarihli ve E: 2020/44, K: 2020/92 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında; insanlığın serbest dolaşımı için yol, köprü, 
viyadük (köprüyol), kemer ve büyük inşaat projesi ve bunlarla ilgili tüm inşaat faaliyetlerini 
yapanlar ve bunlara yönelik Ar-Ge çalışması, bilimsel araştırma gerçekleştirenler, bu alandaki 
bilim adamlarını bir araya getirerek yayınlar hazırlayanları bir araya getirmek ve senette belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-USD (Ellibin Amerikan Doları) Nakit 
YÖNETİM KURULU: LIU XINAN, JIA XIAO, ASLAN TURANCI, VECİHE 

TURANCI, EMRE AKBULUT. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetin uygun göreceği benzer 

amaçlı bir vakıf veya kuruma devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 2619/1-1 
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Kulu Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Kulu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 
yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 
No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Veri 
Hazırlama ve  
Kontrol 
İşletmeni 

GİH 7 1 
Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin İşletme Lisans 
bölümünden mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 50 

2 
Veri 
Hazırlama ve  
Kontrol 
İşletmeni 

GİH 7 1 
Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun 
olmak 

Kadın/Erkek P3 50 

3 Memur GİH 7 2 
Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Kamu Yönetimi 
Lisans programından mezun 
olmak 

Kadın/Erkek P3 50 

4 Memur GİH 7 1 
Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin İşletme Lisans 
programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 50 

5 Memur GİH 7 1 
Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Kimya Bölümü 
Lisans programından mezun 
olmak 

Kadın/Erkek P3 50 

6 Memur GİH 7 1 
Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Gıda Mühendisliği 
programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 50 

7 Avukat AH 9 1 Üniversitelerin Hukuk 
Fakültelerinden mezun olmak Kadın/Erkek P3 70 

8 Memur GİH 10 1 (Ortaöğretim) Lise ve dengi 
okul mezunu olmak Kadın/Erkek P94 70 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
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e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 
olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi 
gördüğünü belgelemek, 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.kulu.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı, 
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
g) İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası 

veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter 
onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)  

ğ) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)  

h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe, 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 20.04.2020 tarihinden 24.04.2020 

Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini; 
Başvurular, Kulu Belediyesine şahsen yapılabilecektir. Eksik evrakla yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. Ayrıca, iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru belgeleri Kulu Belediyesi 
Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilir veya Belediyemiz www.kulu.bel.tr internet adresine 
elektronik ortamda başvuru yapılabilir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır.  
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5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 28.04.2020 Salı günü Belediyemiz www.kulu.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.  

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Kulu Belediyesi hizmet binasında (Kulu-Konya) memur alımı için 11.05.2020 tarihinde 

sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.  
Sınav Konuları: 
1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puan) 
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15 puan) 
3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (15 puan) 
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları (15 puan) 
5-Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini (40 puan) 

kapsar. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 
 2579/1-1 
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Sultandağı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

 Sultandağı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alımı yapılacaktır. 

 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 İstatistikçi TH 8 1 

Fakültelerin, 
İstatistik 

lisans 
programından 

mezun 
olmak, B 

sınıfı sürücü 
belgesine 

sahip olmak 

Kadın/Erkek P3 64 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a)  Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c)  Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
g) Başvuru Dilekçesi, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a)  İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 
olmak, 
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c)  B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz http://sultandagi.bel.tr/ internet 

adresinden temin edilecektir, 
a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, 
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.)  

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

d)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g)4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
h)Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.)  
i) Başvuru dilekçesi, 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10.04.2020 tarihinden 

20.04.2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) 
müracaatlarını yapabileceklerdir.  

Adaylar başvuru belgelerini; 
- Elektronik ortamda, Belediyemiz http://sultandagi.bel.tr/ internet adresine, 
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Sultandağı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne (Çavuş Mah. Zübeyde Hanım Blv. No: 27 Sultandağı/AFYONKARAHİSAR) 
gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

b)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır.  

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanını 24/04/2020 Salı günü Belediyemiz http://sultandagi.bel.tr/ internet adresinden ilan 
edilecektir.  

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgelerine” http://sultandagi.bel.tr/ internet adresinden 
erişebileceklerdir. 
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d)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sultandağı Belediye Başkanlığı binasında memur alımı için; 30/04/2020-11/05/2020 

tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü 
devam edilecektir.  

Sınav Konuları: 
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
● Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
  Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 
 2601/1-1 



25 Mart 2020 – Sayı : 31079 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre 

Üniversitemizde toplam 83 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi 

uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 
 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

KPSS 

PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE 83 KPSSP3 *Hemşirelik lisans programından mezun olmak 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak 

 
I- GENEL ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 

2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.  
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak.  

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 

hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.  

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ  
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 5 gün 

içerisinde; 

1) Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)  

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi, 
3) Kimlik Kartı,  

4) KPSS (B) grubu sonuç belgesi  

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara. 

edu.tr/basvuru) internet sitesinde bulunan başvuru formu 25.03.2020-29.03.2020 tarihleri arasında 
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru 

formuna eklenecektir. Şahsen veya adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul 

edilmeyecektir.  
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III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas 

alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi (http://personeldb.ankara.edu.tr) 

adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 5 katı 

kadar, Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan 

sırası ile çağrılacaktır.  

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde 
istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 

Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu 

süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder. 

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER 
1) Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe 

örneği doldurulacaktır.) 

2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında) 

3) Kimlik Kartı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)  
4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 

5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) 

6) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında 

yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim 
edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyad ve TC. Kimlik No yazılacaktır.), 

7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir). 

 2633/1-1 

—— • —— 
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
“COVID-19 Corona Virüsü" nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20.03.2020 Tarihli ve 

31074 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akademik Kadro ilanımızın başvuru koşullarında 
değişiklik yapılmıştır. Başvuru yapacak olan adayların 20.03.2020 Tarihli ve 31074 Sayılı ilanda 

belirtilen süre içerisinde posta ve e-posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilecektir. Belgesi 

eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması 

halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Duyurulur. 

Başvuru yapılacak e-posta : elfet.emiralioglu@hur.bau.edu.tr 

Başvuru posta adresi : Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız 

Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat. 2) Beşiktaş İstanbul 
 2641/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 

tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

 
GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan 
mezun olmak şartı aranır. 

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. 

 
SINAV TAKVİMİ: 
İlan Yayım Tarihi : 25.03.2020 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 25.03.2020 
Son Başvuru Tarihi : 08.04.2020 
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 17.04.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 21.04.2020 
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 27.04.2020 
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1- Başvuru Formu 
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)  
3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
4- Özgeçmiş 
5- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)  
6- Lisans Transkripti 
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)  
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9- Fotoğraf (1 adet) 
10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli  
11- Bilimsel Yayınlar (Varsa) 
 
MUAFİYET: 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
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2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl 
tecrübeye sahip olmak şartı aranır. 

 
AÇIKLAMALAR: 
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen 

veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile 
yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı 
tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca 
yazılı tebligat yapılmaz. 

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET 
KAD. 
DER. 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

 

BURHANİYE 
MYO 

Muhasebe ve Vergi Bölümü 
Muhasebe ve Vergi Uyg. 

Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 4 EA 70 

Çalışma ekonomisi ve endüstri 
ilişkileri lisans mezunu olup, İktisat 
alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

BALIKESİR MYO 
Çocuk Bakımı ve Gençlik 
Hizm.Böl.Çocuk Gelişimi 

Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 4 EA 70 

Sosyoloji lisans mezunu olup, 
Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans 
yapmış ve Yükseköğretim 
kurumlarında ders verme tecrübesine 
sahip olmak. 

KEPSUT MYO 

Mülkiyet Koruma ve 
Güv.Böl. Özel Güvenlik ve 

Koruma Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 3 MUAF 

Kamu yönetimi lisans mezunu olup, 
yerel yönetimler alanında tezli yüksek 
lisans yapmış ve Yükseköğretim 
kurumlarında ders verme tecrübesine 
sahip olmak. 

Mülkiyet Koruma ve 
Güv.Böl. Özel Güvenlik ve 

Koruma Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 4 MUAF 

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor 
yöneticiliği lisans mezunu olup, spor 
yönetimi alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. Boks 1. Kademe 
yardımcı antrenör belgesine sahip 
olmak. 

 
 2578/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 
ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. 

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web 
sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 
Program 

Uzmanlık Alanı/ 
Aranılan Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü 

Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri 
Programı 

Biyoloji lisans mezunu olmak ve 
Biyokimya Anabilim Dalında 
alanında doktora yapmış olmak 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Halk Sağlığı AD 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 
Halk Sağlığı Anabilim Dalında 
doktora yapmış olmak 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü 
Hemşirelik 
Programı 

Hemşirelikte Yönetim alanında 
doktora yapmış olmak 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi. 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 
ve Finansman 

Bölümü 

Uluslararası 
Ticaret ve Finans 

Pr. 

Finans alanında doçent 
unvanına sahip olmak ve Enerji 
yatırımları alanında çalışmaları 
olmak. 

1 
Prof. 
Dr. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve Konuşma 
Terapi Bölümü 

Dil ve Konuşma 
Terapi Prg. 
(İngilizce) 

İşitme ve Konuşma Bilimleri 
alanında doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi. 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası Lojistik 
Yönetimi Bölümü 

Uluslararası 
Lojistik Yönetimi 

Pr. (İngilizce) 

Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık lisans mezunu olup 
ve Lojistik ve Tedarik zinciri 
alanında doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi. 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Pr. 

(İngilizce) 

Matematik lisans mezunu olup 
matematik bilimi alanında 
doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr.  
Üyesi 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Pr. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
lisans mezunu olmak ve Siyaset 
Bilimi alanında doktora yapmış 
olmak 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Uluslararası Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Anatomi 
Anabilim Dalı 

Klinik anatomi alanında doktora 
yapmış olmak 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 
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Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 
adayların; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans 
diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının 
getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar 
için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 
sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, 
ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) 
ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan 
Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına; 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 
dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını 
içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı 
dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte 
İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 
Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli 
Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 
ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İrtibat-Başvuru Adresi: 
Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı) 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 
- Tıp Fakültesi 
- Sağlık Bilimleri Fakültesi 
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
- Sağlık Hizmetleri MYO 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. 

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 
 2543/1-1 
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İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim 
üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
KADRO 
ADEDİ 

ÖZEL KOŞULLAR 

                   Mühendislik ve Doğa   
                  Bilimleri Fakültesi 

         İnşaat 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Profesör 1 

Yapı Anabilim Dalında optimum boyutlandırma 
ve tasarım uzmanlığı alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

İşletme ve Yönetim Bilimleri 

Uluslararası 
Ticaret ve 
İşletmecilik 
(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

İşletme İktisadı alanında yüksek lisansı yapmış 
olmak. İktisat ana bilim dalı - Uluslararası İktisat 
doktorası yapmış olmak. Bankacılık alanında 
sektör tecrübesine sahip olmak. 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Tarih Bölümü 

(İngilizce) 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tarih Yazımı ve Tarih Metodolojisi, 19. Yüzyıl 
Kültür Tarihi ve Kitap Tarihi alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları: 
T: 444 40 34 / Dahili No: 9358 / mail : mdbf_info@sehir.edu.tr 
 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları: 
T: 444 40 34 / Dahili No: 9321 / mail : iybf_invitation@sehir.edu.tr 
 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları: 
T: 444 40 34 / Dahili No: 9287 / mail : itbf@sehir.edu.tr 
 
İstanbul Şehir Üniversitesi 
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, Oda No: AB3015 34865 Dragos, Kartal - 

İstanbul 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 
İstenilen belgeler: 
Başvuru Dilekçesi, 
Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,  
YÖK formatında özgeçmiş, 
Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu 

adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır), 

Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya 
eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya 
"Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8.maddesinin 7.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin 
taşınıyor olması), 

Yayınları içeren bilimsel dosya, (Cd ile iletilebilir.)  
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
 2581/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV İLANI 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 
adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 03 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında Ankara’da 
yapılacak Giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. 

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 
2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

3 - Giriş (sözlü)sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar), 

4 - ÖSYM tarafından 2018 - 2019 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı 
KPSSP32” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (60 ıncı aday ile aynı puana sahip 
diğer adaylar da giriş sınavına alınır). 

B) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak 

olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2020 yılı İçişleri Uzman Yardımcısı Giriş (sözlü) 
Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e - Devlet şifresi ile       
27 Nisan - 04 Mayıs 2020 tarihleri arasında hafta içi (09:30 - 17:30) saatleri içerisinde erişip, 
elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda 
alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e - Devlet şifresi 
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 
şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 
edebileceklerdir. 

3 - İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir 
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” 
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme 
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 
Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 04 Mayıs 2020 tarihi saat: 17:30’a 
kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini 
tamamlamak zorundadırlar. 

4 - Giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim 
Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim 
Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip 
güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı 
diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya 
da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

5 - Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde 
ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

6 - Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini 
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle 
yüklemeleri gerekmektedir. 
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7 - Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 
http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel 
Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak 
çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafı pdf ya da jpeg formatında 
modüle yüklemeleri gerekmektedir. 

8 - Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 04 Mayıs 2020 tarihinde saat: 17:30’da 
kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle 
adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları 
gerekmektedir. 

9 - Giriş (sözlü) sınav başvuru esnasında gerekli belgelerin bir veya birkaçını başvuru 
süresi içerisinde ilanda belirtilen usul ve esaslara göre modüle yüklemek zorunludur. İstenilen 
belgeleri müracaat aşamasında sisteme yüklemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş 
Talep Formu ile alınacağından posta yoluyla veya elden müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10 - Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
11 - Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 
Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan 
duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde 
bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak 
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1 - KPSSP32 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (sözlü) sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 06 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlığımız 
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

2 - KPSSP32 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme 
sonuç listesine itirazlar 07 - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında hafta içi (09:30 - 17:30) saatleri 
içerisinde ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi 
şartı ile kabul edilecektir. 11 Mayıs 2020 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak 
kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

3 - Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 
bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir. 

4 - KPSSP32 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı (60) 
adaya ait kesin değerlendirme sonuç listesi ile Giriş (sözlü) sınavına katılacak adaylara ait günlü 
katılım listeleri, 15 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisIeri.gov.tr adresli internet 
sitesinde ilan edilecektir. 

5 - Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili 
olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

6 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (sözlü) 
Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması 
yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş (sözlü) sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 
tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, 
genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan 
üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 
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E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
Giriş (sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 

ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (sözlü) sınav notunu 
teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı olmaması 
gerekir. 

Giriş (sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak 
üzere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Bahse konu liste 
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 
17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan 
hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecek olup, ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar 
işleme alınmayacaktır. Sınav Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda Giriş (sözlü) sınavı 
kesinleşmiş başarı listesi oluşturulacak ve komisyon kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak 
bildirilecektir. Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir. 

Kesin Olmayan Başarı Listesi Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, kesinleşmiş Giriş (sözlü) sınav 
sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil 
etmeyecektir. 

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Başarı puanının 

eşitliği halinde KPSSP32 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 
Giriş (sözlü) sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak 

üzere ilan edilen boş kadro sayısı kadar asıl ve kadro sayısının yarısını geçmemek üzere 
komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı 
puanının eşitliği halinde KPSSP32 puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir. Başarılı 
olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 
adaylara duyurulacaktır. 

G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER 
Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar; 
1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik 
belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

2 - Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya 
noterden onaylı fotokopisi, 

3 - Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet 
adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf 
Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 
dpi görüntü kalitesinde CD ortamında fotoğraf, 

4 - Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek 
doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu, 

5 - Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel 
internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve 
imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet 
Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen 
tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma 
hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 2490/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve 
“Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili 
Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını 
belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan 
evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 
dört takım halinde vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. 
maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu 
belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği 
kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri 
ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, 
lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve 
yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir. 

Başvuru dilekçeleri “www.ktu.edu.tr/personel-formlar” adresinden temin edilebilir. 
GENEL AÇIKLAMALAR 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.  
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde 
KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.  

“Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle 
İlgili Yönerge”ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web 
sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz. 

İlgililere duyurulur. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO 
ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
(Romatoloji) 

Doçent 1 1 Romatoloji alanında yan dal 
uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

Ultrasonografik Yöntemle Ağrı 
Uygulamaları konusunda deneyimli 
olmak .(Ek1 bkz.) 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve 
Travmatoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

Spinal Cerrahi konusunda en az bir 
yıl deneyim sertifikasına sahip olmak  
(Ek1 bkz.) 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 (Ek1 bkz.) 
Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Müh. 

Kontrol ve Kumanda 
Sistemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Kontrol ve Kumanda Sistemleri 

alanında doktora yapmış olmak. 

Maçka MYO Kimya ve Kimyasal 
İşlem Tekn. 

Laboratuvar 
Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

Orman Ürünleri Kimyası ve 
Teknolojisi Anabilim dalında doktora 
yapmış olmak ve TÜBİTAK Sanayi 
İşbirliği Programında deneyim sahibi 
olmak. 

   TOPLAM 6  

Ek 1: Üniversitemiz Senatosunun 01.12.2017 tarih ve 285/2 sayılı kararı ile belirlenen 
kriterler uyarınca atama yapılacaktır. 2607/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında

Karar (Karar Sayısı: 2281)
–– Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması

Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)
–– COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk

Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar
Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2284)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar

Sayısı: 2285)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar

Sayısı: 2286)
–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası

Hakkında Karar (Karar: 2020/105)

YÖNETMELİKLER
–– Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama
Esasları Tebliği (No: 2020/4)

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/03/2020 Tarihli

ve 75935942-050.01.04-[01/47] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2020 Tarihli ve 2017/29474 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/5809 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/15134 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı
Kararı, Yönetmelikler ve Tebliğ yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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