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CUMHURBAŞKANI

YÖNETMELİKLER
İçişleri Bakanlığından:
GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ VE YÖNETİLMESİ
AMACIYLA TEFRİK EDİLEN ÖDENEĞİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI,
HARCANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, DENETLENMESİ VE
ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinde
tefrik edilen geçici barınma merkezleri ödeneğinin ilgili özel hesaba aktarılmasına ve bu hesaplardan yapılacak harcamaların muhasebeleştirilmesine, denetlenmesine ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin geçici barınma merkezlerinde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin
özel hesaplardan yapacakları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, bu kapsamda çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile diğer giderler ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 121/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Geçici barınma merkezi: 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan merkezleri,
b) Geçici barınma merkezlerinin faaliyetleri: Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında
kurulan merkezlerde yürütülen iş, işlem ve faaliyetleri,
c) Geçici barınma merkezi komisyonu: En az biri il göç idaresi müdürlüğü personeli
olmak üzere üst yönetici tarafından belirlenen en az üç kişiden oluşan komisyonu,
ç) Geçici barınma merkezleri ödeneği: 6458 sayılı Kanunun 121/A maddesine göre tefrik edilen ve geçici barınma merkezlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetlerde kullanılan ödeneği,
d) Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen,
acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak
değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı,
e) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
g) Genel Müdürlük Komisyonu: Genel Müdürlüğün ilgili dairelerinden Genel Müdür
tarafından belirlenecek biri komisyon başkanı olmak üzere en az beş kişiden oluşan komisyonu,
ğ) Hizmet sunucusu: Hizmet alım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya
bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
h) İhale komisyonu: En az ikisi il göç idaresi müdürlüğü personeli olmak üzere üst yönetici tarafından belirlenen en az beş ve tek sayıda üyeden oluşan komisyonu,
ı) İhale yetkilisi: Üst yöneticiyi, mahalli idarenin en üst amirini veya bunların yetki
devredeceği görevliyi,
i) İl Müdürü: İl Göç İdaresi Müdürünü,
j) İl Müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,
k) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,
l) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
m) Kitlesel akın: Geçici Koruma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan kitlesel
akını,
n) Özel hesap: Kanunun 121/A maddesine göre Genel Müdürlük, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından Kanun kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin faaliyetlerin ifası amacıyla kullanılmak üzere kamu sermayeli
bankalarda açılacak hesapları,
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o) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların
oluşturdukları ortak girişimleri,
ö) Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması: İşsizlik Sigortası Fonu hariç olmak üzere
kamu idarelerinin malî kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin
karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen hesaba ilişkin uygulamalar bütününü,
p) Üst yönetici: Geçici barınma merkezi komisyonu ve ihale komisyonu için valiyi ve
diğer kamu kurum ve kuruluşları için 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama
Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde üst yönetici olarak belirtilenleri,
r) Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya
bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
s) Yönetici: Geçici barınma merkezinin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan
yöneticiyi,
ş) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Özel hesap
MADDE 5 – (1) Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla, Genel Müdürlük bütçesinde geçici barınma merkezleri ödeneği tefrik edilir. Genel Müdürlük bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba
aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, kamu kurum
ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarına geçici barınma merkezlerine ait iş ve işlemlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlük Komisyonunun kararı ile aktarma yapılabilir.
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, geçici barınma merkezlerinin yönetilmesi ve işletilmesi amacıyla Genel Müdürlük özel hesabına aktarma yapabilir.
(3) Özel hesap, Kanunun 121/A maddesinde belirlenen amaçlar ve bu Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kullanılır. Sarf belgeleri, Sayıştay denetimine uygun
şekilde saklanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, mali yıl içerisinde özel hesaplardan yaptıkları harcamaları, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve mali yılsonu itibarıyla hesap
bilgilerini bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın on
beşine kadar da aylık bildirim yapmakla yükümlüdür.
(4) Özel hesapta kalan tutarlar, ilgili hesap Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması
kapsamına alınana kadar bir sonraki yıl özel hesabına devredilir.
(5) Genel Müdürlük özel hesabından kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin
özel hesaplarına aktarılan tutarlardan kullanım amacı gerçekleştikten sonra kalan tutarlar ile
kullanım amacı kalmadığı Genel Müdürlükçe değerlendirilen tutarlar, Genel Müdürlük özel
hesabına iade edilir ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
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Genel Müdürlük Komisyonu ve özel hesabının kullanımı
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük özel hesabından yapılacak harcamalar, Genel Müdürlük Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Genel Müdürlük Komisyonu, bir veya birden
fazla geçici barınma merkezi için aynı zamanda geçici barınma merkezi komisyonu veya ihale
komisyonu görevini de yürütebilir. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir Genel
Müdür onayı alınır.
(2) Komisyon, Genel Müdürlüğün ilgili dairelerinden Genel Müdür tarafından belirlenecek biri komisyon başkanı olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı, daire
başkanları arasından belirlenir. Komisyon başkanı, Genel Müdürlük özel hesabından yapılacak
harcamalar için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere komisyon üyelerinden bir veya daha fazla personel görevlendirir.
(3) Genel Müdürlük özel hesabından yapılan harcamalar için oluşturulan bu komisyon,
Genel Müdüre karşı sorumludur.
İhale komisyonları ve özel hesaplarının kullanımı
MADDE 7 – (1) En az ikisi il müdürlüğü personeli olmak üzere en az beş ve tek sayıda
üyeden oluşan ihale komisyonu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere üst yönetici tarafından geçici barınma merkezi bulunan veya kurulması planlanan her ilde bir tane olacak şekilde oluşturulur.
(2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, diğer
idarelerden de komisyona üye alınabilir.
(3) İhale komisyonu üye tamsayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir üst yönetici onayı alınır.
(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.
Geçici barınma merkezi komisyonları ve özel hesaplarının kullanımı
MADDE 8 – (1) Geçici barınma merkezi yönetimi tarafından geçici barınma merkezleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin yapılacak harcamalar, bu idareler bünyesinde oluşturulacak
geçici barınma merkezi komisyonları tarafından gerçekleştirilir. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir üst yönetici onayı alınır. Üst yönetici onay yetkisini il müdürüne veya
geçici barınma merkezi yöneticisine devredebilir.
(2) Komisyonlar, biri il müdürlüğü personeli olmak üzere üst yönetici tarafından belirlenen en az üç kişiden oluşur. Üst yönetici tarafından belirlenecek komisyon başkanı, komisyon
üyelerinden birini mutemet olarak tayin eder. Harcamalar bu mutemet eliyle yaptırılır.
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(3) Özel hesaplardan yapılacak harcamalar için oluşturulan bu komisyon, üst yöneticiye
karşı sorumludur.
(4) Komisyonların sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.
Geçici barınma merkezi komisyonlarının görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Geçici barınma merkezi komisyonlarının görev ve yetkileri aşağıda
belirtilmiştir:
a) Mutemete verilecek avansın miktarını tespit etmek.
b) 11 inci maddede sayılan iş ve işlemlere ilişkin harcamaları yapmak.
c) Geçici barınma merkezleri için alınan her türlü yardım malzemesinin dağıtımını sağlamak ve yardım malzemelerinin takibini yaparak dağıtım listesi tutmak.
ç) Mal ve hizmet bedellerine ait sarf evrakı ve dağıtım listelerini üst yöneticinin onayına
sunmak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin komisyonları ve özel hesaplarının
kullanımı
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde 11 inci maddede sayılan
iş ve işlemlere ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaptan
yapacağı harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticileri ile ilgili mahalli idarenin en üst amiri tarafından oluşturulacak komisyon tarafından bu Yönetmelikte yer alan açık
ihale usulü yöntemi ile gerçekleştirilir.
Harcamalar
MADDE 11 – (1) Özel hesaptan karşılanabilecek harcama çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Geçici barınma merkezleriyle ilgili hizmetlerin planlanmasına ve yürütülmesine ilişkin giderler.
b) Mevcut geçici barınma merkezlerinin bakım, onarım ve yenilenme işleri ile bunlara
ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri gibi altyapıya ilişkin giderler.
c) Geçici barınma merkezine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde ortaya çıkacak her
tür taşıma giderleri.
ç) Geçici barınma merkezinin üzerinde kurulacağı veya kurulduğu alanın kiralanması,
sunulacak hizmetler için kullanılacak depo ve binanın kiralanması ile bunlara ilişkin giderler.
d) Geçici barınma merkezlerinde görevli personele yürüttükleri görevleriyle ilgili işlerde kullanılmak üzere demirbaş olarak verilecek koruyucu giyim eşyası giderleri.
e) Geçici barınma merkezlerinde barınanlara yönelik beslenme, barınma, ısıtma, aydınlatma, su ve atık su giderleri.
f) Bulunduğu ilden herhangi bir geçici barınma merkezine veya bir geçici barınma merkezinden başka bir geçici barınma merkezine yapılan sevk giderleri ve sevk esnasındaki iaşe
giderleri.
g) Çadırkentlerin konteynerkentlere dönüştürülmesi veya geçici barınma merkezlerinin
kapatılması esnasında meydana gelen giderler.
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ğ) Geçici barınma merkezlerindeki iş ve işlemler için mal ve hizmet alımına yönelik
yapılacak ihalelerin ihale bedellerine ilişkin giderler.
h) Bu maddede sayılanlar haricinde kalan ve geçici barınma merkezlerine ilişkin acil
hâllerde yapılacak hizmetler için mevzuatın harcama yapılmasına izin verdiği diğer giderler.
Muhasebe ve taşınır mal işlemleri
MADDE 12 – (1) Özel hesaba ilişkin muhasebe işlemleri, 17/10/2017 tarihli ve 30213
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin
Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik, 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.
(2) Geçici barınma merkezlerince edinilen taşınırlar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre
idare kayıtlarına alınıp takip edilir.
Özel hesabın nemalandırılması
MADDE 13 – (1) Özel hesapta yer alan tutarlar, ilgili hesap Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına alınana kadar 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğine uygun olarak kamu sermayeli bankalar vasıtasıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına uygun olarak nemalandırılabilir. Bu şekilde elde edilen gelirler ile promosyon veya başka isimler altında bankalarca sağlanan kaynaklar da bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılır.
Borçlandırma
MADDE 14 – (1) 11 inci madde kapsamında yapılan giderler borçlandırmaya tabi değildir.
Nakdi ödeme şartı
MADDE 15 – (1) Geçici barınma merkezinde barınanlara nakit ödemede bulunulması
Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır.
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamındaki işlemler
MADDE 16 – (1) Özel hesabın Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına
alınmasıyla birlikte söz konusu hesaba ilişkin işlemler ilgisine göre bu Yönetmeliğin yanı sıra
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yerine getirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhtiyaçların Karşılanması
Temel ilkeler
MADDE 17 – (1) 11 inci maddede sayılan iş ve işlemler dışında özel hesaptan harcama
yapılamaz. Özel hesaptan yapılacak harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
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(2) Birden fazla ili ilgilendiren geçici barınma merkezleri kapsamındaki iş ve işlemlerde
koordinasyonu sağlama yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.
(3) Genel Müdürlük, geçici barınma merkezi ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, Türk Kızılayı ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
(4) Geçici barınma merkezlerinde ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla
doğrudan temin dışındaki usullerle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri
Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde gerçekleştirilir. Genel Müdürlük tarafından uygunluk görüşünün ilgili valiliğe bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mal ve hizmet alımları
ile yapım işlerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen ihale usulleri çerçevesinde belirlenen
süreç başlatılır.
(5) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda yetki süresi üst yönetici onayının alındığı tarihten itibaren otuz gündür. Bu süre Genel Müdürlük tarafından uzatılabilir.
(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele,
güvenilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli
kullanılması esastır.
(7) Açık ihale usulü ile yapılması gereken ve bir bütün olan işlerde ihale, parçalara bölünerek pazarlık usulü veya doğrudan temin yöntemiyle, pazarlık usulü ile yapılması gereken
işlerde ise ihale parçalara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yapılamaz.
Alım usul ve yöntemleri
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yapılacak alım işlemlerinde açık ihale
usulü, pazarlık usulü ile doğrudan temin yöntemi kullanılır.
(2) Aciliyet arz etmeyen, kitlesel akın döneminde olmayan ve alım süreci nedeniyle
alımın gecikmesinin geçici barınma merkezinin işletilmesinde aksaklığa neden olmayacağı
hallerde açık ihale usulünün kullanılması esastır.
Açık ihale usulü
MADDE 19 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Genel
Müdürlük Komisyonu veya ihale komisyonu tarafından tüm mal alımı, hizmet alımı ve yapım
işlerinde açık ihale usulünün uygulanması esastır.
(2) Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalelerin ilânları, ihale tarihinden en az beş gün
önce, hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar, belediye yayın araçları
veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biriyle ve Kamu İhale Bülteni ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bunlara ilave olarak idarenin internet sayfası var ise ihaleler,
bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edilir.
(3) Pazarlık usulünün veya doğrudan temin yönteminin kullanılabileceği durumlarda
da mal ve hizmet alımları ile yapım işleri açık ihale usulü ile yapılabilir.

28 Kasım 2020 – Sayı : 31318

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

Pazarlık usulü
MADDE 20 – (1) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
için belirlenen limiti aşmamak üzere mal veya hizmet alımları ile acil yapım işlerinin ihalelerinde teminat alınmaksızın Genel Müdürlük Komisyonu veya ihale komisyonu tarafından pazarlık usulü uygulanır.
(2) İhaleye katılacak isteklilerden; ilgili mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve imza sirküleri, imza beyannamesi ve vekâletname gibi teklif vermeye
yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler istenir.
(3) İhalelerde, ilan yapılmaksızın en az üç istekli davet edilerek, gerekli belgeleri ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Teklifler, Genel Müdürlük Komisyonu veya ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin
üzerine bırakılır.
(4) Geçerli teklif sunan bütün istekliler ile kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapılabilir. Nihai teklif tutarı, ilk teklif bedelinden yüksek olamaz. Tekliflerin alınmasını ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır.
Doğrudan temin yöntemi
MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar, Genel Müdürlük Komisyonu,
ihale komisyonu veya geçici barınma merkezi komisyonu tarafından teminat alınmaksızın doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir:
a) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan büyükşehir belediye sınırı dâhilinde bulunan idareler için belirlenen parasal limit tutarını aşmayan
ihtiyaçlardan olması.
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin detaylı
olarak gerekçelendirilmesi, fiyat araştırması yapılması, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerinin tarif edilmesi ve bunun sonucunda ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde gerçek veya tüzel tek kişiden yapılacak
alımlar.
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
ç) İhtiyaca uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
d) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan sarf malzemesi alımları.
e) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
alınması.
f) Kitlesel akın döneminde ortaya çıkabilecek acil nitelikteki mal ve hizmet alımları.
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(2) Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, bu Yönetmelikte belirtilen komisyonlar tarafından idari ve teknik şartname hazırlanma, ilan yapma, açık ihale usulü için tespit edilen kurallara uyma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihtiyaçlar temin edilir. Bu Yönetmelik kapsamında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilecek alımlarda fiyat araştırması yapılması zorunludur.
(3) İhale yetkilisinin onayı ile piyasadan fiyat araştırması yapmak üzere üç komisyon
üyesi görevlendirilir. Bu kişilere ek olarak idare personeli veya kamu kurum ve kuruluşları
personeli arasından da üst yönetici onayıyla görevlendirme yapılabilir. Piyasa araştırmasının;
ihale konusu malları satan, hizmeti veren veya bu tür yapım işlerini yürüten birden fazla istekliden fiyat teklifi alınması suretiyle yapılması esastır.
(4) Teklif yazısında, ihaleye konu mal ve hizmet ile yapım işinin ne olduğu, birim fiyat,
toplam fiyat, fiyat bildiren isteklinin adı, ticaret unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Alınan
fiyat teklifleri bir tablo yapılarak teklifler en az olandan başlamak üzere sıralanır. Piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen kişiler bu listenin altına imzalarını atarak listeyi ihale yetkilisine teslim ederler.
(5) İhale yetkilisi, en düşük teklifi veren istekliden ihale konusu mal veya hizmet ile
yapım işinin alınmasına ya da yaptırılmasına komisyon kararının onaya sunulmasından itibaren
üç iş günü içinde onay verir veya gerekçesini belirterek iptal edebilir.
(6) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım
işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup
bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir.
(7) Birinci fıkranın (b), (c), (d) ve (f) bentlerine ilişkin gerçekleştirilecek doğrudan teminlerde aynı fıkranın (a) bendinde belirlenen tutarı aşan alımlar ihale komisyonlarınca veya
Genel Müdürlük Komisyonunca gerçekleştirilir. Birinci fıkranın (ç) bendine ilişkin yapılacak
harcamalar, harcama tutarı fark etmeksizin ihale komisyonlarınca veya Genel Müdürlük Komisyonunca gerçekleştirilir.
İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılayı, kamu yararına çalışan
dernekler ve sivil toplum kuruluşlarından temini
MADDE 22 – (1) Geçici barınma merkezlerinin faaliyetlerinin icrası sırasında, ihtiyaç
duyulan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri protokol yapılmak suretiyle kamu kurum ve
kuruluşları, Türk Kızılayı, kamu yararına çalışan dernekler ve Genel Müdürlük veya il müdürlüğünce uygun görülen sivil toplum kuruluşlarından bedelsiz sağlanabilir.
İhale işlem dosyası
MADDE 23 – (1) İhalesi yapılacak her iş için ihale işlem dosyası hazırlanır. Bu dosyanın içeriğinde bulunacak dokümanlar hakkında 4734 sayılı Kanun kıyasen uygulanır.
Yaklaşık maliyet
MADDE 24 – (1) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde yaklaşık
maliyet, Katma Değer Vergisi hariç olarak tespit edilir. Yaklaşık maliyetin belirlenmesi amacıyla ihale yetkilisi tarafından komisyon üyesi olmayan en az üç kişi görevlendirilerek fiyat
araştırması yaptırılır.
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(2) İşin özelliğine göre gerektiğinde yaklaşık maliyet hesabında kullanılacak fiyatlar
belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan, kamu idarelerince belirlenmiş,
işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerden ve birim fiyatlarından, ihalesi
yapılacak işin ticareti ile uğraşan meslek erbabından veya bilirkişilerden soruşturulur.
(3) Fiyat araştırması kapsamında alınan teklif yazılarında, ihaleye konu mal ve hizmet
ile yapım işinin ne olduğu, birim fiyat, toplam fiyat, fiyat bildiren isteklinin adı, ticaret unvanı
ve imzasının bulunması şarttır. Alınan fiyat teklifleri bir hesap cetveline işlenerek yaklaşık maliyet tespit edilir. Piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen kişiler bu cetvelin altına imzalarını atarak hesap cetvelini ihale yetkilisinin onayına sunarlar. Onaylanan cetvel ve ihaleye
ilişkin bütün evrakın bulunduğu işlem dosyası ihale öncesinde ihale yetkilisi tarafından komisyona gönderilir. Bu cetvel asıl evrak arasında saklanır.
(4) Açık ihale usulü ve pazarlık usulünde ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet
ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
İhalelere katılımda aranacak yeterlik kuralları
MADDE 25 – (1) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde yeterlik
kuralları hakkında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Acil yapım işlerinde isteklilerden ayrıca iş deneyim belgesi istenebilir.
İhalenin onaylanması ve sözleşmenin yapılması
MADDE 26 – (1) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ihale
kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale sonucu, ihale kararının
ihale yetkilisi tarafından onaylandığı veya iptal edildiği günü izleyen en geç üç gün içinde,
ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
(2) Yapılan ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale
yetkilisi ile yüklenici tarafından üç iş günü içinde imzalanır.
Sözleşmelerde yer alması gereken hususlar
MADDE 27 – (1) Düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik
numarası ile tebligata esas adresi.
ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi.
d) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline
dâhil olacağı.
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f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine
ait şartlar.
ğ) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.
i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
k) Acil yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
o) İlgili mevzuata göre gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.
ö) İvedi haller dışında, açık ihale usulü ve pazarlık usulü uygulanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin teminat miktarı ile kesin teminatın alınmasına ve iadesine ilişkin
hükümler.
p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
r) Anlaşmazlıkların çözüm yeri.
Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım
işlemlerinin denetim, muayene ve kabul işlemleri 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde yapılır.
Sözleşmenin feshi
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmelerin feshi 4735 sayılı
Kanun hükümlerine ve sözleşmede yer alan fesih hükümlerine göre gerçekleştirilir.
(2) Geçici Koruma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında geçici barınma merkezinin kapatılması, geçici barınma merkezinde kalanlara sağlanacak hak, hizmet ve yardımların
kısıtlanması ve geçici barınma merkezinin sözleşmeyle sağlanan mal, hizmet ve yapım işi ihtiyacının sona ermesi halinde bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeleri idare tek taraflı
olarak feshedebilir.
Yüklenicilerin sorumluluğu
MADDE 30 – (1) İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş
olsa dahi 4735 sayılı Kanun kapsamında belirtilen sorumluluklarına uymayan yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında işlem yapılır.
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Tedarikçilerin sorumluluğu
MADDE 31 – (1) Tedarikçiler, taahhütlere aykırı olarak kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun
olarak yerine getirilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.
Hizmet sunucularının sorumluluğu
MADDE 32 – (1) Hizmet sunucuları, taahhütlere aykırı olarak kusurlu veya standartlara
uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi
gibi nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel
hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Artan malzeme
MADDE 33 – (1) Özel hesap kullanılmak suretiyle temin edilen malzemelerden arta
kalanlar genel hükümlere göre tasfiye olunur.
Denetim
MADDE 34 – (1) Özel hesaplar Sayıştay denetimine tabidir. Genel Müdürlük, kamu
kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesapları İçişleri Bakanlığı ve valilikler tarafından ayrıca denetlenebilir.
(2) Genel Müdürlük özel hesabı kullanılmak suretiyle yapılan işlemlerin kamuoyunca
takip edilmesini temin etmek üzere bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlük
tarafından rapor hazırlanarak Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yayımlanır.
Yasak fiil ve davranışlar, ihaleye katılamayacak olanlar ve ihaleye katılmaktan
yasaklanma
MADDE 35 – (1) Yasak fiil ve davranışlar, ihalelere katılamayacak olanlar ve ihalelere
katılmaktan yasaklama hakkında 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun ile
4735 sayılı Kanun hükümleri kıyasen uygulanır.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
GÖÇER HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE NAKİLLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke içindeki göçer hayvanların tanımlanmasında ve nakillerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ülke içindeki göçer hayvan nakillerini, göçer hayvan
nakillerinde kullanılacak belgeleri, göçer hayvanların yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmasını,
göçer hayvan sürülerinin hareketini, göçer hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesini, göçer
hayvanların tanımlanmasını, görevlilerin yükümlülüklerini, belgesiz ve tanımlanmamış göçer
hayvanların nakilleri ile ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Göçer hayvan: Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde hayvanları ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan kişilere ait deve,
sığır, manda, koyun ve keçiler ile tek tırnaklı hayvanları,
c) Göçer hayvan sevk kontrol noktası: İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından
belirlenen ve veteriner sağlık raporu kontrolü, yeni doğan hayvanların tanımlanması, aşılanması
ve muayene işlemlerinin yapıldığı yerleri,
ç) Hayvan kayıt sistemi: Hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı ve hareketlerinin izlendiği bilgisayar destekli, Bakanlık bünyesinde oluşturulmuş veri tabanlarını,
d) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belgeyi,
e) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu: 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş komisyonları,
f) Hayvan sahibi: Hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran gerçek veya tüzel
kişileri,
g) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,
ğ) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununu,
h) Kimlik belgesi: 20/2/2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek
Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen belgeyi,
ı) Nakil belgesi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun
ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen belgeyi,
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i) Resmî veteriner hekim: Bu Yönetmelik kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına
yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,
j) Sevk veya nakil işlemi: Göçer hayvanların nakil vasıtaları ile nakledilmesi halinde
mevzuatla belirlenen belgelerle, yaya olarak nakledilmesi halinde ise dezenfeksiyon belgesi,
nakliyeci yetki belgesi, bakıcı ve sürücü yeterlilik belgesi gibi belgeler aranmadan yapılan hareket işlemlerini,
k) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim
tarafından düzenlenen belgeyi,
l) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler ve Hayvan Sahibinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri
Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen bulaşıcı hayvan hastalığı taşıyan,
taşıma riski bulunan veya sağlık durumu nakle uygun olmayan göçer hayvanlar nakledilemez.
Resmî veteriner hekim uygun görmesi halinde tedavi, kesim veya zorunlu kesim amacıyla bu
tür hayvanların sevkine izin verir.
(2) Bakanlık insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, gerekli hallerde göçer
hayvan sevklerine kısmi veya tam kısıtlama getirebilir.
(3) Göçer hayvan nakillerinde, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin nakil veya sevk
işleminin başlangıcından sonuna kadar hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur.
Belgelerin nakil esnasında kaybolması durumunda sistemden kontrol edilerek yenisi düzenlenir.
(4) Göçer hayvan sahibi, sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların nakillerinde bulundurması gereken belgeleri, il/ilçe müdürlüğüne yapacağı bildirime kadar saklamak
ve istenildiğinde görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür.
Hayvan sahibinin sorumluluk ve yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Hayvan sahibi Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği ile Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmeliğine
uygun olarak hayvanlarını tanımlattırmaktan sorumlu ve yükümlüdür.
(2) Hayvan sahibi bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden,
eksik ya da hatalı yerine getirmesinden, vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Göçer Hayvanların Sevkleri ve Tanımlanması
Göçer hayvanların sevkleri
MADDE 7 – (1) İller tarafından, araçla veya yaya olarak hareket edecek göçer hayvanların takip edecekleri güzergâh ile göçer hayvan sevk kontrol noktaları diğer illerle koordinasyon sağlanarak il hayvan sağlık zabıtası komisyonu marifetiyle tespit edilir ve her yılın
en geç Ocak ayı başında ilan edilerek hayvan kayıt sistemine girilir. Veteriner sağlık raporu
düzenlenirken geçiş güzergâh noktaları hayvan kayıt sistemi üzerinden seçilerek sistem üzerinde güzergâhın oluşturulması sağlanır. Bu güzergâh veteriner sağlık raporuna eklenir. Göçer
hayvanların bu güzergâhı takip etmeleri zorunludur.
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(2) Göçer hayvan sahibi, göçer hayvanları için il içi hareketten önce bulundukları yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunur. İl içinde göçer hayvanların nakillerinde sığır cinsi
hayvanlarda hayvan pasaportunun, koyun ve keçi türü hayvanlarda nakil belgesinin, tek tırnaklı
hayvanlarda kimlik belgesinin hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. Bu hayvanların il içi nakillerinde varış bildirim süresi çıkış tarihinden itibaren bir yıldır.
(3) Hayvan sahibi göçer hayvanları için iller arası hareketten önce bulundukları yerdeki
il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunur. Hayvanlarda salgın ve bulaşıcı hastalık bulunmadığı
muayene sonucu anlaşılanlara, bu Yönetmelikte belirtilen nakil belgeleri ile iller arası hareketlerine müsaade edilir. Bulaşıcı ve salgın hastalık bulunan veya hastalıktan şüphe edilen hayvanların hareketleri hastalığın sönmesine veya şüphenin giderilmesine kadar geciktirilir.
(4) İller arası göçer hayvan nakillerinde, resmî veteriner hekim tarafından muayene edilerek ve kontrolden geçirilerek nakli uygun görülen göçer hayvanlar için veteriner sağlık raporu
düzenlenir.
(5) Bir ilden başka bir ile yapılacak göçer hayvan sevkleri il hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından belirlenen güzergâh üzerinde ve düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl geçerli
olan tek veteriner sağlık raporu ile yapılır.
(6) Göçer hayvan sahibi, işletmesinden yapılan ilk hareketinde hayvanlarını başka illere
sevk ederken, veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için bir dilekçe ile il/ilçe müdürlüklerine
fiziki olarak veya elektronik ortamda başvurur.
(7) İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından belirlenen güzergâh üzerinde bulunan ve aynı komisyon tarafından belirlenen göçer hayvan sevk kontrol noktalarında il/ilçe
müdürlüğünde görevli resmî veteriner hekim tarafından veteriner sağlık raporu kontrolü, yeni
doğan hayvanların tanımlanması, aşılanması ve muayene işlemleri gerçekleştirilir. Yeni tanımlanan hayvanların listesi veteriner sağlık raporuna eklenir.
(8) Veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için yapılan muayene ve kontroller, il/ilçe
hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca belirlenmiş hayvan sevk kontrol noktalarında gerçekleştirilir. Sevk kontrol noktası dışındaki hayvanların muayenesi sahiplerince temin olunacak
vasıta ile mahalline gidilerek yapılır. Masrafları hayvan sahibi tarafından karşılanır.
(9) Göçer hayvanların nakli için resmî veteriner hekim tarafından düzenlenmiş veteriner
sağlık raporunun nakil sırasında hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur.
(10) Veteriner sağlık raporu, hayvan kayıt sistemi üzerinden veya zorunlu hallerde Bakanlığın uygun göreceği matbu evraklarla düzenlenir. Göçer hayvanların hareketlerine ait bilgiler veri tabanına kayıt edilir.
(11) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan göçer hayvan hareketlerine hayvan hastalıklarını önleme amacı dışında kısıtlama konulamaz.
(12) Göçer hayvanların nakil esnasında satışı veya kesimhaneye sevki durumunda bulunduğu yerin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvanların sevk işlemleri yapılır.
(13) Göçer hayvanların veteriner sağlık raporunda belirtilen güzergâh üzerinde bulunmayan bir yere sevk edilmek istenmesi durumunda göçer hayvan sahibi tarafından bulunduğu
yerin il/ilçe müdürlüğüne başvurularak yeni veteriner sağlık raporu alınır.
(14) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre
işlem yapılır.

28 Kasım 2020 – Sayı : 31318

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

Göçer hayvanların tanımlanması
MADDE 8 – (1) Göçer hayvanlardan nakil esnasında doğan hayvanlar güzergâh üzerindeki en yakın göçer hayvan sevk kontrol noktasında küpelenerek kayıt altına alınır.
Göçer hayvanların düşen kulak küpesi işlemleri
MADDE 9 – (1) Göçer hayvanların konaklama esnasında ya da nakil sırasında kulak
küpelerinin birinin ya da ikisinin de düşmesi durumunda, güzergâh üzerinde bulunan göçer
hayvan sevk kontrol noktasında hayvan sahibinden düşen kulak küpesi talebi alınır. Sevk kontrol noktasında tespitler yapılır ve tespit tutanakları veteriner sağlık raporuna eklenir. Ayrıca
resmî yazı ile çıkış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Çıkış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan düşen kulak küpesi listesi firmaya gönderilir. Firma düşen kulak küpesi veya küpelerinin yerine, aynı özgün tanımlama
numarasını içeren kulak küpesi veya küpelerini basarak çıkış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir. Düşen kulak küpeleri göçer hayvanların çıkış işletmesine dönüşlerinden itibaren 30 gün içerisinde hayvanlara uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hayvanların Hastalıklı Yerlerden Geçirilmesi
Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi
MADDE 10 – (1) Hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan edilen
yerlerden, veteriner sağlık raporu olsa bile, o hastalığa hassas hayvanların geçirilmeleri yasaktır.
Ancak hastalıklı yerlerden geçirilmelerinde zaruret olan hayvanlar için sahipleri veya nakliyecileri en yakın il/ilçe müdürlüğünden izin alır.
(2) Hastalıklı yerlerden geçirilmesine izin verilen hayvanların geçişi resmî veteriner
hekimin kontrolünde gerçekleşir.
(3) Hastalıklı yerlerden geçirilmesine izin verilen hayvanlardan sevk işlemi nakil vasıtası ile yapılanların indirilmesine müsaade edilmez. Yaya olarak sevk edilen hayvanlar ise il
hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı doğrultusunda yeni tespit edilen güzergâh doğrultusunda hastalıklı bölgeye alınmaz. Hastalıklı bölgeye indirildiği veya yaya sevklerde girdiği
tespit edilen hayvanlar, masrafları sahibine ait olmak üzere, hastalık sönüşü yapılana kadar bulundukları yerden sevkine müsaade edilmez. Hastalık sönüşünü müteakip resmî veteriner hekimce sağlıklı oldukları tespit edilenlerin, kapalı nakil araçları içinde, gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra hastalıklı yerden çıkarılmasına müsaade edilir. Hastalıklı yerlerden geçirilen hayvanlara hastalıklı bölgedeki su ve yemler verilmez.
(4) Tespit edilen güzergâhta, hastalıklı bölgeden geldiği tespit edilen veya ihbarı mecburi hayvan hastalığı tespit edilen hayvanların geçirilmesine izin verilmez. Hayvanlar tespit
edildikleri yerde masrafları sahibine ait olmak üzere hastalığın sönüş süresince karantinaya
alınır. Karantina sonunda resmî veteriner hekimce sağlıklı oldukları tespit edilenlere tespit edilmiş güzergâh doğrultusunda veteriner sağlık raporu tanzim edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Belgesiz Nakillerde Yapılacak İşlemler
Belgesiz nakillerde yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Göçer hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan şekillerde nakledildiğinin tespiti halinde Kanunda yazılı aşağıda belirtilen cezai işlemler uygulanır:
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a) Göçer hayvanların bu Yönetmelikte belirtilen nakil belgeleri olmaksızın nakledildiğinin tespiti halinde, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından gerekli idari ve fenni tedbirler alınarak
hayvanların menşei araştırılır.
b) Göçer hayvanların menşeinin tespiti halinde ilgili il/ilçe müdürlüğü ile irtibat kurularak hastalık durumu araştırılır.
c) Göçer hayvanların menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılır ve resmî veteriner hekim
tarafından yapılan muayene sonucunda hayvanlar sağlıklı bulunursa, hayvan ve nakil vasıtası
sahipleri hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereği idari
para cezası uygulanmakla beraber veteriner sağlık raporu düzenlenerek hayvanların nakline
izin verilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan canlı hayvanlar
bütün masrafları sahiplerine ait olmak üzere Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendi hükmü gereği Bakanlığın gözetiminde sahipleri veya işletmecisi tarafından itlaf ve imha
edilir.
ç) Menşeinde hastalık bulunan hayvanlar hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (f) bentlerinde yazılı cezai işlem uygulanmakla beraber; piyasaya arz amacı
dışında değerlendirilmesi mümkün olan canlı hayvanların, Bakanlık ve diğer ilgili kurumların
kontrolünde değerlendirilmesine izin verilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi
mümkün olmayan canlı hayvanlar, Bakanlığın gözetiminde sahipleri veya işletmecisi tarafından
itlaf ve imha edilir.
(2) İşletmesine getirdiği hayvanların nakillerinde bulundurması gereken belgeleri, il/ilçe
müdürlüğüne yapacağı bildirime kadar saklamayan ve istenildiğinde görevlilere ibraz etmeyen
hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari
para cezası uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 17/12/2011 tarihli
ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin
Nakilleri Hakkında Yönetmelik, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmeliğin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen izin veya belgeler
MADDE 13 – (1) Göçer hayvan sevklerinde Kanun kapsamında verilen nakil belgeleri,
Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik, Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması
ve İzlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında verilen belgelerdir. Bu belgelerin alınması diğer
kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre verilen izin veya belgelerin alınması
mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ
VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) Nakil belgesi: Resmî veteriner hekim, hayvan sahibi, hayvan satış yeri yetkilisi veya
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluş tarafından imzalı olarak veya
elektronik ortamda düzenlenen, Ek-2’de yer alan belgeyi,”
“m) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu: 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş komisyonları,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(1) Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, doğumdan itibaren en geç bir yıl
içinde veya ilk bir yılda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce, ikinci
ve üçüncü fıkralara uygun olarak gerçekleştirilir. Koyun ve keçi türü hayvanlar bu Yönetmelik
şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden nakledilemez.”
“(8) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından alınan kararla, ilin coğrafi yapısı,
personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan koyun ve keçi türü
hayvanlar, birinci fıkrada belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın tanımlanır. İl hayvan
sağlık zabıtası komisyonu kararları takvim yılını kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; göçerler veya mera hayvancılığı için il/ilçe müdürlüğüne bildirimde bulunulması hâlinde doksan
gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Hayvanların varış işletmesine belgeli olarak geldiği ancak bildiriminin süresi içerisinde yapılmadığı veya belgesiz olarak geldiği tespit edilirse Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği hayvan sahibine idari para cezası uygulanır.”
“(5) İşletme ziyaretleri veya aşılama çalışmaları sırasında; üçüncü ve dördüncü fıkraları,
8 inci maddede belirtilen hayvan sahibinin sorumluluk ve yükümlülükleri ile 60 ıncı maddenin
birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın; ölen veya kesilen hayvanların,
ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesim işlemleri veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen
tespit edilemeyen ancak işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri Bakanlıkça belirlenen işletmeye veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen bulunan ancak il içinde başka işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri fiilen bulundukları işletmeye veri tabanında kaydedilir. İşletmede
fiilen bulunan ancak il dışında başka bir işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri, Kanunun
36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulandıktan
sonra fiilen bulundukları işletmeye veri tabanında kaydedilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanlara ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu veya nakil belgeleri kaybolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise hayvan sahipleri
bildirim süresi içinde durumu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili il/ilçe müdürlüğüne
bildirir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan “işletme kayıt defteri/formuyla birlikte” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini,
ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini
otuz gün içinde, doğumlarını bir yıl içinde ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/12/2011
28130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
125/12/2013
28862
230/12/2014
29221 (Mükerrer)
34/4/2017
30028
429/6/2018
30463
53/11/2018
30584
68/7/2019
30825 (Mükerrer)

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) Hayvan pasaportu: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait
bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından imzalı
olarak veya elektronik ortamda düzenlenen belgeyi,”
“m) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu: 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş komisyonları,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3”
ibareleri “6” olarak değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından alınan kararla, ilin coğrafi yapısı,
personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan sığır cinsi hayvanlar, birinci fıkrada belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın tanımlanır. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararları takvim yılını kapsar. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı
alınması durumunda 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendinde yer
alan annesinin bireysel tanımlama numarası aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sığır cinsi hayvanlarda tanımlama döneminin bir yıla kadar uzatılması için izin
verilmesi
MADDE 16 – (1) Doğal afet veya mücbir sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanamayan sığır cinsi hayvanlar ile süt üretiminde kullanılmayan emziren ineklerin buzağılarına küpe uygulamasında, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen koşullara uymak şartıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzaması
için bu işletmelere bir yıla kadar İl Müdürlüğü tarafından izin verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“ç) Doğal afet veya mücbir sebeplerden dolayı bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlama yapılamayan işletmeler.”
“(2) 16 ncı maddede belirtilen koşulları taşıyan işletmelerdeki hayvanların küpelenmesinde 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendinde yer alan annesinin
bireysel tanımlama numarası aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bir yıla kadar tanımlanan sığır cinsi hayvanların veri tabanına kaydı”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı, birinci fıkrasının ilk cümlesi ve birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bir yıla kadar sığır cinsi hayvanların tanımlanması koşulları”
“16 ncı madde ile izin verilen işletmelerde, buzağılara tahsis edilen kulak küpeleri en geç bir
yıla kadar aşağıdaki durumlarda takılır.”
“a) Altı ay ile bir yıllık yaş arasındaki hayvanlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; göçerler veya mera hayvancılığı için İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunulması hâlinde doksan
gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “sığır cinsi hayvanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “il dışı” ibaresi eklenmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Hayvan sahiplerine; işletmesine belgeli olarak geldiği tespit edilen hayvanlarını
bildirim süresi içerisinde bildirmemesi veya hayvanların belgesiz olarak geldiği tespit edilirse
Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır.”
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“(8) İşletme ziyaretleri veya aşılama çalışmaları sırasında; bu maddenin altıncı ve yedinci fıkraları, 8 inci maddede belirtilen hayvan sahibinin sorumluluk ve yükümlülükleri ile
70 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın; ölen veya kesilen
hayvanların, ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesim işlemleri veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen tespit edilemeyen ancak işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri Bakanlıkça
belirlenen işletmeye veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen bulunan ancak il içinde başka
işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri fiilen bulundukları işletmeye veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen bulunan ancak il dışında başka bir işletmede kayıtlı olan hayvanların
nakilleri, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası
uygulandıktan sonra fiilen bulundukları işletmeye veri tabanında kaydedilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “yedi” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) İşletme kayıt defteri/formu, Ek-2’de belirtilen şekilde düzenlenir. İşletmeye ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu, elle yazılı formda veya bilgisayar ortamında tutulur,
en az üç yıl saklanır ve İl/İlçe Müdürlüğü tarafından talep edilmesi hâlinde hayvan sahibi tarafından ibraz edilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Sığır cinsi hayvanlara ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu kaybolmuş,
çalınmış veya imha edilmiş ise, hayvan sahipleri bildirim süresi içinde durumu yazılı olarak
veya elektronik ortamda ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, işletme kayıt defteri/formu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan sığır cinsi hayvan hareketlerini, ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün, doğumlarını 6 ay içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir. Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/12/2011
28130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
125/12/2013
28862
221/6/2014
29037
34/4/2017
30028
429/6/2018
30463
53/11/2018
30584
68/7/2019
30825 (Mükerrer)
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde
yer alan “embriyo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, göçer hayvanlar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “embriyo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, göçer hayvanlar” ibaresi eklenmiş, “hayvan sürülerinin hareketini,” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer
alan “ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için varış işletmesinde bildirim
sürecini de kapsayan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.
“u) Göçer hayvan: Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde hayvanları ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan kişilere ait deve,
sığır, manda, koyun ve keçiler ile tek tırnaklı hayvanları,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının başına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yaya” ibaresi “göçer” olarak değiştirilmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Çıkma tavukların ihracat amacı dışında ya da kesimhane veya rendering dışındaki
yerlere nakillerine izin verilmez.”
“(5) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan kanatlı hayvan hareketlerini,
yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bildirir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yarış atlarının nakillerinde pedigri/pasaportun bulundurulması zorunludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığının adı “Hayvanların Yüklenmesi, Boşaltılması ve Taşınması” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Parçalama tesislerinden parçalama yapılarak ambalajlanan” ibaresi “26/1/2017 tarihli ve 29960
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında ambalajlanan ve etiketlenen ve Hayvansal Gıdalar
İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereği tanımlama işareti taşıyan” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemik nakilleri
MADDE 22 – (1) Deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemiklerin il içi nakillerinde bu ürünlerin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden iller arasında yapılacak deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemik nakillerinde kesim raporu düzenlenmez,
bu sevklerde kesimhanenin resmî veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.
(2) Kişisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen derilerin il içi nakli, nakil beyannamesi ile yapılır. İller arasında yapılacak nakillerde, nakil
beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(f)”
ibaresi “(e)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2011
28145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
114/5/2013
28647
223/2/2018
30341
318/2/2020
31043

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK UZMANLIĞI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/3/2013 tarihli ve 28600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma
ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fenedebiyat, iletişim ve denizcilikle ilgili fakülteler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça ilanda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak,
d) Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az (C) seviyesinde olmak üzere
giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “YDS” ibaresi “yabancı dil puanını gösteren”, ikinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne”, dördüncü fıkrasında yer
alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet
Personel Başkanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Sınav komisyonu; ilgili Bakan Yardımcısı ya da uzman yardımcısının istihdam
edileceği birimin amirinin başkanlığında, birim amirinin yardımcısı, daire başkanı ile uzmanlardan, başkan dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı nitelikleri haiz üç kişi sınav
komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişi sınav komisyonu asil üyesi olarak görevlendirilebilir. Öğrenim dalları
itibariyle ayrı ayrı kontenjan belirlenmesi halinde birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci
yılın sonunda” ibaresi “iki yıllık fiili hizmet süresinin bitimini izleyen ay içinde” olarak, üçüncü
fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibareleri “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yeterlik sınav komisyonu, Bakan tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı
başkanlığında, birim amirleri, yardımcıları, daire başkanı ile uzmanlardan, başkan dâhil beş
üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha tez jürisi yedek üyesi
olarak belirlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere,
adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl Bakanlıkta fiilen görev yapmış olan ve uzmanlık tezi
kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.”
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“(5) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle
başarı puanına göre sıralanarak hazırlanan isim listesi tutanak ile Personel Genel Müdürlüğüne
teslim edilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve
aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl
içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması,”
“(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav
sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “veya uzmanlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Uzmanlar;
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde birimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak,
proje üretmek ve geliştirmekle,
c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,
ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, yayınları izlemek, gerekli
görülen hallerde, Bakanlık içi ya da kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmakla,
d) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,
e) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmakla,
görevlidirler.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun,
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yönetmeliğin yayımı tarihinde tez iş ve işlemleri devam eden mevcut uzman yardımcılarına ilişkin bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/3/2013

28600

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/1/2019

30656 (Mükerrer)
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Ankara Bilim Üniversitesinden:
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Bilim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm
alanlarda akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin öğrencilerinin gelişimi ile kamu, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. SEM topluma hizmet
amacıyla farklı eğitim düzeyindeki katılımcılara yönelik örgün, uzaktan ya da karma eğitim
programları düzenler.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite personeli ve öğrencileri ile kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluş
ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda örgün, uzaktan ya da karma olmak üzere eğitim programları, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar
ile alan araştırmaları ve sınav organizasyonları düzenlemek.
b) Ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak personel belgelendirme hizmeti sunmak.
c) Danışmanlık ve proje işlevli araştırmalar yapmak.
ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.
d) Bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim programları hazırlamak ve yürütmek.
e) Türkiye’nin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit ederek nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek.
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f) Eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetlerinin yürütülmesinde Üniversitenin ilgili
tüm birimlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak disiplinler arası
ortak çalışmalar geliştirmek ve bu alandaki çalışmaları özendirmek.
g) İhtiyaç duyulan alanlarda teknik ve mesleki eğitim standartlarının belirlenmesi, yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması, akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetler yürütmek.
ğ) Dönemsel eğitim programları çerçevesinde, her akademik yılın başında hazırlanan
seminer kitapçığında yer alan ve kamuoyuna açık olan yapılandırılmış seminerler ile kamu ve
özel kurum ve kuruluşlarının talepleri üzerine, ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini sözleşmeye dayalı olarak düzenlemek, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika
programları yürütmek.
h) Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında
eğitim, belgelendirme ve mesleki faaliyetler yürütmek.
ı) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbirlikleri gerçekleştirmek.
i) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının benzer birimlerince yürütülen çalışmalara öğretim elemanı desteği vermek.
j) Üniversitenin içinde bulunacağı ya da katkı sağlayacağı tüm eğitim etkinliklerini koordine etmek.
k) Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl
süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan
daha fazla bir süre ile görevi başında bulunmadığı durumlarda görevi kendiliğinden sona erer
ve yerine yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdüre görevlerinde yardımcı olmak amacıyla en
fazla iki öğretim elemanı Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin sona ermesiyle müdür yardımcılarının
da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan
katılabilir. Müdürün yerine vekâlet eden müdür yardımcısının toplantılarda oy hakkı vardır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
b) Merkezin gelişmesinin sürekliliğini sağlayacak çalışmalar yapmak, programlar açılmasını temin etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Yönetim Kurulunun onayından sonra, Merkezin
amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Her faaliyet dönemi sonunda, faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kurulunun
onayına sunmak.
e) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin aksamadan yürütülmesi için gerekli Üniversite dışı ve içi her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
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f) Merkezin projelendirdiği ve yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, Rektörlükten yetki alarak, Yönetim Kurulunca belirlenen koşullarda ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.
g) Yönetim Kurulunda kabul edilen personel görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, ileriye dönük projeler geliştirmek, açılacak eğitim programlarını, bu programlarda Üniversiteden veya diğer kurumlardan görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek ve Merkezin bütçesini hazırlamak ve bunları Yönetim
Kurulunun onayına sunmak.
h) Eğitim programları sonunda verilecek belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
ı) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdür tarafından Üniversitenin öğretim
elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam
üç üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi bitmeden
herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu,
Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğu ile
yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konular hakkında kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait
çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin çalışma alanı içindeki faaliyetleri sonunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilecek sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi gibi belgelerin verilme koşullarına
ilişkin önerilerini Senatoya sunmak.
ç) Müdür tarafından hazırlanan bütçeyi onaylamak.
d) Alt birimlerin ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının
belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve örgütsel yönergeleri
hazırlamak.
e) Ortak çalışmalar için kurumlararası işbirliğinin ilke ve kurallarını saptamak ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.
f) Merkezin gerçekleştirdiği etkinliklerde asgari ve azami katılımcı sayısını belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini yardımcısına devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(SERİ NO: 1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci
maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
(2) Bu Tebliğ;
a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,
ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
geçici 93 üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi ve Türkiye’ye Getirilmesi
Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim
MADDE 3 – (1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 93 üncü madde hükümleri çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine
(bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler,
söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
(2) Birinci fıkra kapsamında gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bu bildirimlerin, yetkili
kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.
(3) Yurt dışında sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıklar için anılan madde hükmünden yararlanılabilmesi mümkün olup, bildirime konu edilecek bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.
(4) Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 17/11/2020 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar, Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir.
Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
(5) Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30/6/2021 tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkündür.
Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi
MADDE 4 – (1) Geçici 93 üncü madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir
suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi
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için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer
edilmesi şarttır. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı
kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
(2) Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç
30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından
düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı
aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgeleri talep edildiğinde ibraz
etmek üzere muhafaza etmeleri yeterlidir.
(3) 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının,
yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının
bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla anılan madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
(4) Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların)
30/6/2021 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde
hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.
(5) Türkiye’ye getirilmekten maksat;
a) Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak
Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak
bir hesaba transfer edilmesi,
b) Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir.
(6) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba
transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların
Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.
(7) 30/6/2021 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.
(8) Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca
yapılacak işlemler
MADDE 5 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıkları, iki nüsha olarak
hazırlayacakları Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara bildireceklerdir. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem
sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir.
(2) Bildirimin gerçek veya tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından yapılması halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin yetkili
olup olmadığı hususu kontrol edilecektir.
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(3) Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından,
bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.
(4) Banka veya aracı kurumlardan, bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak vergi
dairelerince herhangi bir belge istenilmeyecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye’de Bulunan Varlıkların Bildirimi
Türkiye’de bulunan varlıkların bildirimi
MADDE 6 – (1) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, madde kapsamında 30/6/2021 tarihine (bu
tarih dâhil) kadar Ek-2’de yer alan bildirim ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecektir.
(2) Yurt içinde sahip olunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, madde kapsamında
bildirim konusu yapılabilecektir.
(3) Anılan madde kapsamında, taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir
veya kurumlar vergisi mükelleflerince banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Bu minvalde, bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak
varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki
şarttır.
(4) Geçici 93 üncü madde kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi
itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna
kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.
(5) Yurt içinde bulunan varlıklar için gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince vergi
dairelerine tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30/6/2021 tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkündür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların
durumu
MADDE 7 – (1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına geçici 93 üncü madde kapsamına giren varlıkları 17/11/2020 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye
yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya
da Türkiye'de bulunan ancak 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almayan
varlıklarının Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirilmek suretiyle Kanun
hükümlerinden yararlanılabilmesi mümkündür.
(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları
veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilerek madde hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca,
gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirime konu edilmesi
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halinde madde hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da
gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.
Varlıkların bildirim değeri
MADDE 8 – (1) Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara
bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, bildirildiği tarih itibarıyla varlıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecektir:
a) Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.
b) Altın, rayiç bedeliyle.
c) Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.
ç) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;
1) Pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit
edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
2) Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici
yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse
itibari (nominal) değeriyle.
3) Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.
4) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa
rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
d) Taşınmazlar, rayiç bedeliyle.
(2) Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır.
(3) Bu Tebliğin uygulanmasında rayiç bedel, söz konusu varlıkların bildirildiği tarih
itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup bu bedelin gerçek durumu yansıtması gerekmektedir.
(4) Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konusu
varlıkların bildirildiği tarihte işlem gördüğü yurt içi veya yurt dışındaki borsalarda oluşan değerler dikkate alınacaktır.
(5) Döviz cinsinden varlıklarda, bunların bildirildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
(6) Bildirimde bulunduktan sonra, yapılan hataların düzeltilmesi ya da bildirime konu
edilen varlıkların azaltılması amacıyla 30/6/2021 tarihine kadar yapılacak düzeltmelerde varlıkların ilk bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.
Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi
MADDE 9 – (1) Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, kanuni defterlere kaydedilebilecektir.
(2) Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına bildirilmesi durumunda ilgili şirket,
şahıslar adına bildirilmesi halinde bu şahısların kendileri, geçici 93 üncü maddenin sağladığı
imkânlardan yararlanabileceğinden, şirket adına bildirime konu edilen varlıklar, şirketin kanuni
defter kayıtlarına intikal ettirilebilecektir.
(3) 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, Türkiye’ye getirilen varlıklar
ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilebileceği gibi, aynı varlıklar
vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın
işletmelerinden çekilebilecektir.
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(4) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu
edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri uyarınca
gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Ayrıca söz
konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi
mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir.
(5) Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterebileceklerdir.
(6) Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, banka
veya aracı kurumlara ya da vergi dairelerine bildirildiği tarih itibarıyla, 8 inci maddede yer
alan esaslar çerçevesinde belirlenen Türk lirası karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu
bedel dikkate alınacaktır.
Gider ve amortisman uygulaması
MADDE 10 – (1) Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen
taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
(2) Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar,
gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde
gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller
MADDE 11 – (1) Geçici 93 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca, bildirimde bulunulan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu
hükümden yararlanabilmek için;
a) Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren
üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak
bir hesaba transfer edilmesi,
b) Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların ise banka
veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığını gösterir belgelerle tevsik edilmesi,
gerekmektedir.
(2) Bildirilen varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021
tarihine kadar kapatılmasında kullanılması mümkün olup, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılacaktır.
(3) 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının,
yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının
anılan tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu
avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilecektir.
Diğer hususlar
MADDE 12 – (1) İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerin geçici 93 üncü
madde uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmek zorundadırlar.
Tebliğ olunur.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 521)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)
fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim
ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye
Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on
bir) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2021 YILI İHRACAT
KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/38)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsar.
(2) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı, bu Tebliğ kapsamında değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla uygun bulunarak, 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ye ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
c) Tıbbi sülük: Hirudo verbana türünü,
ifade eder.
İhracat kota miktarı
MADDE 5 – (1) Tıbbi sülüğün 2021 yılı için geçerli ihracat kota miktarı, gümrük tarife
istatistik pozisyonuna göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Başvuru
MADDE 6 – (1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin
yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için başvuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular kabul edilmez. Postadaki gecikmelerden doğan sorumluluk başvuru sahibine aittir.
İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler
MADDE 7 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.
b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı
belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez.)
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İhracat kotasının dağıtımı
MADDE 8 – (1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe
oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak
“www.tarimorman.gov.tr/BSGM” adresinde ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.
(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
a) Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota
miktarı.
(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup bir sonraki
yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.
Tahsis edilen kotanın iptali
MADDE 9 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;
a) Bakanlığa geçersiz veya sahte belge ibrazı,
b) Yasadışı yollardan, CITES Belgesi olmaksızın veya geçersiz CITES Belgesi ile tıbbi
sülük ihracat, ithalat, yeniden ihracat ya da denizden girişinin yapılması,
c) CITES Belgesinde tahrifat yapılması,
durumlarında firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Bu firmalar, bir sonraki yıl için
kota talebinde bulunamazlar.
İtiraz
MADDE 10 – (1) İtiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ
edilmesinden itibaren on beş gündür.
Yetki
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme
kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 14/1/2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Sülük (Hirudo verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2019/66) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN
ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK
ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/40)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık
desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik
belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen hastalıklardan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili
hususları kapsar.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü
maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Biyogüvenlik: Hastalık etkenlerinin yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye yönelik önlemleri,
ç) Damızlık alabalık: Cinsi olgunluğa ulaşmış, döl veren dişi ve erkek alabalığı,
d) Hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi: Bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından,
belirli periyotlarla yapılan muayene ve analiz sonucu negatif olan ve biyogüvenlik önlemlerini
almış alabalık kuluçkahanesini,
e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
f) Karar: 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
g) Kapalı devre sistem: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi
kullanılarak, dışkı, yem artıkları ve karbondioksitin uzaklaştırılması, suyun fiziksel ve kimyasal
olarak yeniden kullanım için uygunlaştırılması, oksijenlendirilmesi, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına
dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden
faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su
ürünleri yetiştiricilik sistemini,
ğ) Kuluçkahane: Damızlık balıkların bulunduğu ve bunlardan yumurta ve yavru elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üretim işletmelerini,
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h) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın bireysel olarak yaş, ağırlık, döl verimi, hastalık gibi tüm bilgilerinin takip edilmesini sağlayan ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici
Merkez Birliği tarafından yapılan etiketleme işlemini,
ı) Nekropsi odası: Balığın ölüm veya hastalık nedenini bulmak için kesim, muayene
ve incelemenin yapıldığı bölümü,
i) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,
j) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yavru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam
eden belgeyi,
k) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,
l) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,
m) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,
ifade eder.
Hastalıktan ari damızlık alabalık desteğinden faydalanacak işletmelerde aranan
şartlar
MADDE 5 – (1) Damızlık alabalık desteği, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan,
alabalık yumurta/yavrusu üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılır. Bu kapsamda;
a) Müstakil kuluçkahanesi olması şartıyla su ürünleri yetiştiricilik belgesi olan veya su
ürünleri kuluçkahane belgesi olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1’de belirlenen şartları taşıyan,
b) Viral-bakteriyel hastalık etkeni patojenlerin bulaşmasını engelleyecek özellikte (Ozon
sistemleri/UV, mekanik filtrasyon) kuluçkahaneye giren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak
sistemler kurarak suyun ilk kullanıcısı olan veya kapalı devre sistem ile üretim yapan,
c) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) virüslerinin tespit edilmediğine dair Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu ve
devamında yapılan izleme sonucunda bu hastalıkları taşımadığı tespit edilen,
ç) Damızlık alabalıkları markalanmış olan,
kuluçkahanelere destekleme yapılır.
(2) Bir damızlık alabalık yumurta ve/veya sperm vermeye başladığı yıldan itibaren en
fazla üç yıl boyunca desteklemeden faydalandırılır.
(3) Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan ari kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar
yılda, Kararda belirtilen 10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.
(4) Destekleme, işletmenin su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesindeki proje
yavru kapasitesini (adet/yıl) aşmayacak şekilde, mevcut durumdaki üretim kapasitesine göre
yapılır.
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(5) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 25/12/2020 tarihine kadar,
işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede istenen belgeleri
teslim etmek zorundadır.
(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca
başka bir işletmeye satışı yapılamaz.
(7) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl içerisinde
ölüm veya hastalık nedeniyle işletmeden çıkışı yapılması durumunda çıkışı yapılan damızlık
alabalığa ikame olarak işletmeye giren damızlık alabalık markalanarak destekleme kapsamına
alınır. İşletmeye girişi yapılan damızlık alabalık için ikinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır.
Müracaat için gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler aşağıdaki belgeler ile
işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Ek-2’de yer alan Hastalıktan Ari Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi.
b) Bakanlıkça verilen geçerli su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belge fotokopisi.
c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi. (Üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)
ç) İşletmeye temin edilen damızlık balıkların menşei belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve
bu balıkların klinik olarak sağlıklı olduğuna dair il müdürlüğünden alınan veteriner sağlık raporu.
d) Ek-1’de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemlerinde
belirlenen şartların yerine getirildiğine dair işletmenin teknik sorumlu müdürü tarafından onaylı
belge.
e) Üreticinin Ek-1 ile belirlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından izlemeye alınarak en az 3 yıl boyunca hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi
olarak üretimine devam edeceğine dair Ek-6’da yer alan noter onaylı taahhütname.
İl müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğünce, 6 ncı maddede istenen belgeler kontrol edilerek müracaat tarihinden itibaren beş gün içerisinde kuluçkahanede inceleme yapılır. Ek-1’de yer alan
Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartların yerine
getirilip getirilmediği kontrol edilir. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticiler 31/12/2020 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zorundadır.
(2) Müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak
üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak,
Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin yapılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir.
(3) Ek-3’te yer alan Damızlık Alabalık (Markalı) Tespit Tutanağı il müdürlüğü tarafından tutularak, damızlık alabalıklar marka numaraları ile SUBİS’e kaydedilir.
(4) İkinci fıkrada belirtilen hastalıklara dair analiz sonucu negatif olan örneklere ait
müracaatlar, il müdürlüğünce işletmenin izlemeye alınması için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir ve ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne de bilgi verilir.
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(5) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, izleme sonucunda ikinci fıkrada belirtilen
hastalıkların bulunmadığı tespit edilerek il müdürlüklerine bildirilen kuluçkahaneler desteklemeden faydalandırılır. Bu kapsamda;
a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, il müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan Damızlık
Alabalık Destekleri İcmal-1 oluşturulur. İcmal-1 listesi, onaylanmasını takip eden beş iş günü,
il müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli
tarafından tutanağa bağlanır.
b) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il müdürlüğüne yapılır. İtirazlar
askı süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz
ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.
c) İl müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanır
ve takip eden beş iş günü içinde Ek-5’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-3 düzenlenip onaylanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde,
merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında il/ilçe birliklerine, bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 2 oranında merkez
birliğine kesinti yapılır.
Ödemelerin aktarılması
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere, merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz
etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar
doğrudan ödenir.
Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il müdürlüğü yetkilidir.
(2) İl müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.
(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadır.
(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden faydalanılır.
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin
kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamında
kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine
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getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak
üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli
idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.
(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler haksız ödemenin tespit edildiği
tarihten itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun
takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.
(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden faydalanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi
ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan
ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.
Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.
(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2021
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 22/11/2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su
Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık
Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/57) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden:

9879

—— • ——
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9922

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

9913
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Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9818

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

9937

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

9938
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
6 ADET BİNEK TİPİ HİZMET TAŞITI KİRALANACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Devlet Arşivleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4 adedi manuel
vites, 2 adedi otomatik vites olmak üzere toplam 6 adet binek tipi hizmet taşıtının şoför ve
akaryakıt hariç 36 ay süreli olarak kuruluşça hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz
tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari
Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan
kiralanacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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.
c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili
firmaya iade edilecektir.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 04.12.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.
5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği
istekliye vermekte serbesttir.
9899/1-1
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7 ADET DÜKKÂN KİRAYA VERİLECEKTİR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde (Çeşmebaşında)
bulunan 7 adet dükkân toplu halde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince
yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
1-İhale 08/12/2020 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda
yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen
belgelerin bulundurulması zorunludur:
a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış
değerleri esas alınır)
c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Noter tasdikli imza sirküleri.
d-Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz
edilmesi.
e-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.
f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (e) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi
gerekmektedir.)
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4-Son müracaat tarihi 08/12/2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mevkii

Cinsi

Adet

10 yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Erciyes Dağı

Dükkan

7

3.850.000,00-TL

115.500,00-TL
9868/1-1
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TAŞIT MÜBADELE İLANI
Karaman İl Emniyet Müdürlüğünden:
Hek/Hurda Malzeme ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların Mübadelesi İlanı
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken Ekonomik ömrünü tamamlamış
Muhtelif Marka ve Model 32 adet Araç ile 4 Kalem Hurda (8.000 kg Demir, 4.000 kg
Alüminyum, 150 kg Bakır ve 1452 adet Demirbaş malzeme), Demirbaş malzemelerin listesi
Şartnamede detaylı olarak listelenmiştir. 4645 sayılı Kanunun ve bu kanuna istinaden yayımlanın
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda
Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca, 1 (bir) adet
2020 model (0 Km)Skoda SUPERB Prestige 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Siyah Renkli taşıt, 2 (iki)
adet 2020 Model(0 Km) Dacia Dokker Combi Ambiance 1.5 dCİ 95 Bg ((OPAK)-Buz BeyazıBAZ) marka taşıt ve 11 adet 2020 yılı üretimi DNA Office marka siyah renkli 9-RMD 40701,
W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde “Riga Yönetici Koltuğu” karşılığında açık arttırma usulü ile
mübadele edilecektir.
1) İdarenin;
a) Adresi

: Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet

b) -Telefon ve faks numarası

: Santral: 0(338) 212 10 42

Mah. 703 Sk. No:13 MERKEZ/KARAMAN
Dahili: 6430
G s m: 0(505) 318 70 00
F a x: 0(338) 2138654
-Mübadele Birimi Telefon ve faks numarası : 0(338) 2138654
c) Mail adresi

: satinalma70@gmail.com

2) Mübadele Konusu.
a) Niteliği, Türü Ve Miktarı: Ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model
32 adet Araç ile 4 Kalem Hurda (8.000 kg Demir, 4.000 kg Alüminyum, 150 kg Bakır ve 1452
adet Demirbaş malzeme)
b)Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri:
Mübadelede yüklenici tarafından idareye verilecek taşıtlar ve diğer malzemeler Karaman
İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 703 Sk. No:13 MERKEZ/KARAMAN adresine teslim
edilecek ve Yunus Emre Polis Merkez Amirliği Bahçesinde Mümine Hatun Mahallesi Şehit
Hamza Çetin Cad. No: 75 Merkez/KARAMAN adresinde teslim alınacaktır.
c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve malzemeler, Sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren 90(doksan) iş günü içinde idareye teslim edilecektir.
d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar, mübadele karşılığı olan taşıtlar ve
koltukların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu
yerden teslim alınması zorunludur bu işlemlerden doğan vergi, resim, harç, nakliye yükleniciye
aittir.
3) Mübadelenin;
a) Yapılacağı Yer Karaman Emniyet Müdürlüğü Polisevi Cumhuriyet Mahallesi 701 Sk.
Dış Kapı No:2 İç Kapı No:1)
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Tarihi ve saati: 09.12.2020 Çarşamba günü Saat: 14:30
4) Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (23.488,30 TL ) az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, geçici
teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.04.2021
tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi
i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair asıl belgeler;
i. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
ii. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
5) Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6) Mübadelenin Şartnamesi bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Karaman İl Emniyet
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden (İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.
703 Sk. No:13 MERKEZ/KARAMAN) temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların
mübadele dokümanını satın almaları zorunludur, doküman bedeli 60 TL olup Karaman
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak makbuz karşılığı verilecektir.
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7) Açık arttırmaya İsteklilerin vermiş olduğu en yüksek verilen yazılı teklif üzerinden
başlanılacaktır.
8) Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak
belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. Pey miktarı 50 Koli (Koli İçerisi 500’lü Paketten 5 Adet)
Chamex A4 80 Gr/m² Fotokopi Kâğıdı üzerinden olacaktır.
9) İstekliler idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici
teminat vereceklerdir.
10) Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11) Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
12) Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri: 1 (bir) adet 2020 (0
Km)Skoda SUPERB Prestige 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Siyah Renkli taşıt, 2 (adet) adet 2020
Model(0 Km) Dacia Dokker Combi Ambiance 1.5 dCİ 95 Bg ((OPAK)-Buz Beyazı-BAZ) marka
taşıt ve 11 adet 2020 yılı üretimi DNA Offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61H:104 ölçü ve serilerinde “Riga Yönetici Koltuğu”
13) Mübadele konusu 32 motorlu taşıt ile Hurda mal ve malzemelerin miktarları
S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

BİRİMİ ( KG )

1

Hurda Alüminyum

4.000 Kg.

2

Hurda Demir

8.000 Kg.

3

Hurda Bakır

150 Kg.

4

168 Kalem Hurda Demirbaş Malzeme ( 1452 ) Adet )

2000 Kg

S.NO PLAKA NO

CİNSİ

MARKASI

MODEL

ÖZELLİKLERİ

DURUMU

1

70 A 0012

MİNİBÜS

FORD/TRANSİT

2012

TRANSİT-2198cm3-114kW

Onarımla Kullanılır

2

70 A 0021

OTOMOBİL (AA SEDAN)

RENAULT/MEG

2006

Megane 2-1598cm3-110 BG

Onarımla Kullanılır

3

70 A 0022

OTOMOBİL (AA SEDAN)

RENAULT/MEG

2006

Megane 2-1598cm3-110 BG

Onarımla Kullanılır

4

70 A 0028

KAMYONET (KAPALI KASA) FORD/CONNECT

2006

K210 1.8 TDDI-1753cm3-75 BG Onarımla Kullanılır

5

70 A 0030

KAMYONET (KAPALI KASA) FORD/CONNECT

2006

K210 1.8 TDDI-1753cm3-75 BG Onarımla Kullanılır

6

70 A 0031

KAMYONET (KAPALI KASA) FORD/CONNECT

2007

K210 1.8 TDDI-1753cm3-90 BG Onarımla Kullanılır
K210 1.8 TDDI-1753cm3-90 BG Onarımla Kullanılır

7

70 A 0032

KAMYONET (KAPALI KASA) FORD/CONNECT

2008

8

70 A 0039

KAMYONET (KAPALI KASA) FORD/CONNECT

2008

210 S1.8-1753CC-66kW

Onarımla Kullanılır

9

70 A 0046

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

2005

F650 GS-652cm3- 50 BG

Onarımla Kullanılır

10

70 A 0047

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

BMW

2005

F650 GS-652cm3- 50 BG

Onarımla Kullanılır

11

70 A 0053

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

YAMAHA

2009

YBR-250/249cm3/14kW

Onarımla Kullanılır

12

70 A 0065

OTOMOBİL (AA SEDAN)

RENAULT/MEG

2009

Megane 1598cm3-82kW

Onarımla Kullanılır

13

70 A 0078

OTOMOBİL (AA SEDAN)

TOYOTA/COR

2004

Terra 1.6-1598cm3- 110 BG

Onarımla Kullanılır

14

70 A 0079

KAMYONET (AÇIK KASA)

İVECO

1998

35.9/3908cm3-88BG

Onarımla Kullanılır

BMW
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15

70 A 0088

KAMYONET (KAPALI KASA) FORD/CONNECT

2011

1753cm3-66kW

Onarımla Kullanılır

16

70 A 0089

KAMYONET (KAPALI KASA) FORD/CONNECT

2011

1753cm3-66kW

Onarımla Kullanılır

17

70 A 0090

2008

Megane -1598cm3-110kW

Onarımla Kullanılır

18

70 A 0093

2010

1753cm3-66kW

Onarımla Kullanılır

19

70 A 0099

OTOMOBİL (AA SEDAN)

FIAT/LINEA

2012

20

70 A 0101

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

KANUNİ

2010

21

70 A 0102

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

KANUNİ

2010

22

70 A 0103

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

KANUNİ

2010

23

70 A 0116

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

MONDİAL

2012

100 mg sport-97cm3-6.8kW

Onarımla Kullanılır

24

70 A 0117

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

MONDİAL

2012

100 mg sport-97cm3-6.8kW

Onarımla Kullanılır

25

70 A 0118

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

MONDİAL

2012

100 mg sport-97cm3-6.8kW

Onarımla Kullanılır

26

70 A 0120

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

MONDİAL

2012

100 mg sport-97cm3-6.8kW

Onarımla Kullanılır

27

70 A 0126

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

HONDA

2007

XL 1000 VA-996cm3-50.7kW

Onarımla Kullanılır

28

70 A 0129

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

HONDA

2006

XL 1000 VA-996cm3-50.7kW

Onarımla Kullanılır

29

70 A 0130

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

HONDA

2006

XL 1000 VA-996cm3-50.7kW

Onarımla Kullanılır

30

70 A 0131

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

HONDA

2006

SD02- 996cm3- 50.7 kW

Onarımla Kullanılır

31

70 A 0136

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

KUBA

2008

KM125-6/ 124cm3/5.8 kW

Onarımla Kullanılır

32

70 A 0146

MOTOSİKLET ( İKİ TEKERLİ)

HONDA

2006

SD02- 996cm3- 50.7 kW

Onarımla Kullanılır

OTOMOBİL (AA SEDAN)

RENAULT/MEG

KAMYONET (KAPALI KASA) FORD/CONNECT

1.6 MULTİ JET-1598 cm377kW
SEYHAN 150 C -149.4cm38.75kW
SEYHAN 150 C -149.4cm38.75kW
SEYHAN 150 C -149.4cm38.75kW

Onarımla Kullanılır

Onarımla Kullanılır

Onarımla Kullanılır

Onarımla Kullanılır

14) Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve Hek/Hurda malzemeler ilan tarihinden itibaren
mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Yunus Emre
Polis Merkez Amirliği Bahçesinde Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Cad. No: 75
Merkez/KARAMAN adresinde görülebilir.
15) Mübadeleye katılan istekliler mübadelesi yapılacak taşıtları ve Hek/Hurda
malzemeleri yerinde gördükten sonra teklif vereceklerdir. Mübadeleye katılan ve teklif veren
herkes mübadelesi yapılacak taşıtları görmüş sayılır.
16) Mübadele konusu taşıtların ve Hek/Hurda malzemelerin bedelleri yaklaşık olarak
hesaplanmıştır, mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır.
17) Mübadele açık artırma usulü yapılacaktır.
18) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi)
takvim günüdür.
19) Mübadele ile verilecek taşıtların tahmini bedeli 782.000,00 TL, alınacak malın
tahmini bedeli 782.943,40 TL olarak belirlenmiştir.
20) İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
9927/1-1
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KİREÇ OCAĞI REFRAKTER ÖRÜM İŞÇİLİĞİ
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
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—— • ——
HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü 32 demiryolu bakım müdürlüğü mıntıkasında bulunan
korumalı hemzemin geçitlerin 2021 yılı için hemzemin geçit işletme görevlisi hizmet alımı.
İhale Kayıt No

: 2020/635388

1. İdarenin:
a) Adresi

: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi
Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A 35220
Alsancak-Konak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi

: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi

: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2. İhale konusu malın
adı ve miktarı

: AYDIN Bölgesi 7 Adet Hemzemin Geçitte 31 İşçi ile.

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

28 Kasım 2020 – Sayı : 31318

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 08.12.2020 Tarihi Salı Günü Saat 14:00’e kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü
veznesinden (KDV Dahil) 500,00 TL bedelle temin edilebilir.
6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
9696/1-1

—— • ——
HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü 33 demiryolu bakım müdürlüğü mıntıkasında bulunan
korumalı hemzemin geçitlerin 2021 yılı için hemzemin geçit işletme görevlisi hizmet alımı.
İhale Kayıt No

: 2020/635414

1. İdarenin:
a) Adresi

: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi
Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A 35220
Alsancak-Konak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi

: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi

: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2. İhale konusu malın
adı ve miktarı

: MENEMEN Bölgesi 10 Adet Hemzemin Geçitte 43 İşçi ile.

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 09.12.2020 Tarihi Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek
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olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü
veznesinden (KDV Dahil) 500,00 TL bedelle temin edilebilir.
6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
9697/1-1

—— • ——
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kütahya İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından:
1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu 35/ a maddesi gereği Kat Karşılığı Değer Artışı Sistemiyle Kapalı
Teklif Usulü ile satışa sunulacaktır.
Sıra
No:
1

Adres
Çukurköy
Mahallesi

Ada

Parsel

m2

2217

1

1674.09

2219

1

3876,89

Niteliği

Arsa

Muhammen

Geçici

Bedeli

Teminat

4.147.500,00 TL

124.425,00 TL

5550,98

2. İhale 18.12.2020 günü saat 11.00 de yapılacak olup Belediye Encümeni huzurunda
Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
Gerçek Kişilerden:
a. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu.
b. İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
c. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge.
d. Kimlik fotokopisi, İkametgâh belgesi, adli sicil kaydı, iletişim bilgileri.
Tüzel Kişilerden:
e. Gerçek kişilerden istenen a, b, c, d maddeleri.
f. Ticaret ve Sanayi odası belgesi (2020 yılı onaylı).
g. Noter tasdikli imza sirküleri (2020 yılı onaylı).
h. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
i. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri
4. İstenen belgeler ve teklif kapalı zarf içinde 18.12.2020 saat 10:50 ye kadar Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
5. Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde
görülebilir.

9808/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9892/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9925/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9925/2/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/2/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

28 Kasım 2020 – Sayı : 31318

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/3/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/4/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/5/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/9/1-1

28 Kasım 2020 – Sayı : 31318

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/10/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/12/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/13/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/14/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/16/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/20/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/26/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9926/28/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9931/3/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9915/1-1

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

28 Kasım 2020 – Sayı : 31318

Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
21.11.2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
akademik ilanımızda;
- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 1. derece Doçent
ilanında bölüm adı Temel Tıp Bilimleri Bölümü olarak düzeltilmiştir.
İlan olunur.
9918/1-1

—— • ——

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
23.11.2020 tarih ve 31313 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
“Öncelikli Alan Öğretim Üyesi” alım ilanında, Fen Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinde yer
alan “6, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 30” no’lu kadroların açıklamaları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
İlan Olunur.
FEN FAKÜLTESİ
KADRO UNVANI
KADRO SAYISI
Uygulamalı Biyoloji
Doçent(6)
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektronik
Mekanik
Yapay Zeka Mühendisliği
Atom ve Molekül Fiziği
Çevre Teknolojisi
Elektronik
Mekanik

KADRO UNVANI
Doçent(1)(16)
Doçent(1)(18)
Doçent(1)(20)
Dr. Öğr. Üyesi (1)(21)
Dr. Öğr. Üyesi (1)(26)
Dr. Öğr. Üyesi (1)(27)
Dr. Öğr. Üyesi (1)(30)

KADRO SAYISI
1
1
1
1
1
2
1

AÇIKLAMALAR
6. Biyoloji Lisans Mezunu olmak, Uygulamalı Biyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans
ve Doktora derecesine sahip olmak, Böceklerde Gen Transferi konusunda Doktora yapmış olmak,
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
16. Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecesine sahip olmak, Mikro/Nano/Opto Elektronik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
18. Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Lisansüstü derecelerine sahip olmak, Motor
Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
20. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve/veya Elektronik
Mühendisliği veya Biyomühendislik veya Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora
derecesine sahip olmak, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
21. Kuantum Optik, Kuantum Plazmonik, Kuantum Haberleşme, Kuantum Kriptografi,
Kuantum Bilişimi, Kuantum Algılama/Ölçme/Görüntüleme, Kuantum Networkler, Kuantum
Kontrol, Kuantum Mühendisliği ve Kuantum Modelleme alanlarından herhangi birinde Doktora
yapmış olmak, Kuantum Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
26. Çevre Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Lisansüstü derecelerinden en az birinde
Rüzgar Enerjisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
27. Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
derecesine sahip olmak, Mikro/Nano/Opto Elektronik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
30. Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Lisansüstü derecelerine sahip olmak, Motor
Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
9917/1-1
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26.
maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/)
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine
girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi)
alınacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini
içeren dilekçe
• Özgeçmiş
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı
• Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans,
yüksek lisans ve doktora)
• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)
• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme
Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan
formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma
eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel
yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler,
eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren
dosyalar.
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4
(dört) adet dosya teslim edeceklerdir.
NOT:
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu
tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.
- Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından
oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı
olmaları gerekmektedir.
- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında
görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet
yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde
biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.
- %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
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Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 14 Aralık 2020 tarihi mesai
bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına),
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan
başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
(*) Ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar kapsamında
(**) YÖK-GELECEK projesi kapsamında öncelikli ve özellikli alan kapsamında
İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER
Sıra
No

1

2

3

4

5

6

Birim

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Bölüm

Abd

Dahili Tıp
Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları ve
Klinik
Mikrobiyoloji

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Dahili Tıp
Bilimleri

Dahili Tıp
Bilimleri

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Temel Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Unvan

Profesör*

Doçent*

Göğüs
Hastalıkları

Doktor
Öğretim
Üyesi*

Kardiyoloji

Doktor
Öğretim
Üyesi*

Ortopedi ve
Travmatoloji

Tıbbi
Biyokimya

Doktor
Öğretim
Üyesi*

Doktor
Öğretim
Üyesi*

Drc Adet

1

1

1

1

1

1

Açıklama

1

Kırım-Kongo virüs,
Hantavirüs ve F. tularensis
gibi epidemiyolojik önemi
olan enfeksiyonlar üzerine
çalışmaları olmak.

1

Bir Tıp Fakültesinde kendi
uzmanlık alanında ders
verme tecrübesi olmak,
Cerrahi yara iyileşmesi ve
Koroziv özofajit üzerine
çalışmaları olmak.

1

Astım, allerjik rinit ve atopik
dermatit üzerine
epidemiyolojik çalışması
olmak, Uyku bozuklukları ve
polisomnografi sertifikası ve
tütün kontrolü ve sigara
bırakma yardımı sertifikası
olmak.

1

Paroksismal atriyal
fibrilasyonu olan hastalarda
doku doppler ve zirve
hızlanma zamanı üzerine
çalışması olmak.

1

Total kalça protezi
uygulamalarında yürüme
analizi üzerine çalışması
olmak, Yurt dışı ve yurt
içinde ileri diz ve kalça
artroplastisi üzerine
sertifikalı eğitimler almış
olmak.

1

Tıbbi biyokimya uzmanı
olmak, Tıp Fakültesinde
uzmanlık alanında ders
verme tecrübesi olmak,
Oksidatif stres parametreleri
ve tedavi ile ilişkisi üzerine
çalışması olmak, hücre
ölümü ve sitotoksisite kurs
sertifikası olmak.
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Retinopati modelleri üzerine
mezenkimal kök hücre

7

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

çalışmaları olmak,

Doktor
Fizyoloji

Öğretim

1

1

Üyesi**

Mezenkimal kök hücre
uygulamasının etkisinin
elektrofizyolojik yöntemlerle
araştırılması üzerine
çalışması olmak.
Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı
olmak, antibiyotik

8

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Tıbbi

Bilimleri

Mikrobiyoloji

Doktor
Öğretim

kombinasyonlarının çoklu
1

1

Üyesi**

dirençli patojenlere etkinliği
üzerine çalışması olmak, gen
klonlama yöntemleri kurs
sertifikası olmak.
Kültür bağımsız
(metagenomik) metotlar ile

9

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

bakteri çeşitliliği ve
Antibiyotik direncinin
moleküler mekanizmaları
üzerine çalışmaları olmak.
Antioksidan ajanların
etkinliği üzerine deneysel

10

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak Burun
Boğaz

çalışması olmak, Kulak
Profesör

1

1

Hastalıkları

burun boğaz ve baş boyun
cerrahisi üzerine ilgili
yeterlik kurulu onaylı
sertifikası olmak.
Nörolojik rehabilitasyon
alanında tecrübeli olmak,
Kinezyobantlama kurs

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Fiziksel Tıp
Tedavi ve

sertifikasi olmak, Botulinum
Doçent

1

1

Rehabilitasyon

toksin uygulamaları ve
balneoterapi üzerine
çalışmaları olmak, Sağlık
Bakanlığı onaylı akupunktur
uygulama sertifikası olmak.

12

13

Cerrahi Tıp

Beyin ve Sinir

Bilimleri

Cerrahisi

Mühendislik-

Metalurji ve

Metalurji ve

Mimarlık

Malzeme

Malzeme

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendisliği

Tıp Fakültesi

Doçent

1

1

Periferik sinir hasarı üzerine
deneysel çalışmaları olmak.
İleri Fonksiyonel Malzeme

Profesör**

1

1

ve Enerjik Malzeme
Teknolojileri ile İlgili
alanlarda çalışmaları olmak
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji
Fakültesi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına
2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini
sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, tasdikli veya e-Devlet üzerinden
alınan karekodlu Doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım
başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, tasdikli
veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye
uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe
aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, tasdikli veya
e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun
hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak
dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime (Fakülte,
Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde
başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
ANABİLİM DALI/
BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANASANAT DALI/
PROGRAM

KADRO
UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Eğitim Yönetimi alanında Doçent olmak.
Yükseköğrenimli işgücü, eğitim-istihdam
Atatürk Eğitim
Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

ilişkileri konusunda doktora çalışması yapmış
olmak. SSCI ve ESCI indeksli dergilerde
yükseköğretim konusunda yayınları olmak.
Yurtdışı araştırma tecrübesine sahip olmak.
Kütüphanecilik alanında Doçent unvanını almış

Fen Edebiyat

Bilgi ve Belge

Fakültesi

Yönetimi

olmak, çocuk kütüphaneleri ve okuma
Müessese Arşivleri

Profesör

1

alışkanlığı konusunda ulusal ve uluslararası
çalışmalar yapmış olmak, çocuk kütüphaneleri
dersi veriyor olmak.
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Bazı gazlar ve uçucu organik bileşik
buharlarının sensör özellikleri ile kompozit ve
Fen Edebiyat
Fakültesi

organik moleküllerin elektriksel özellikleri
Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

üzerine SCI yayınları olmak. Benzer konularda
lisans üstü tezleri yönetmiş ve lisans-lisansüstü
ingilizce dersler veriyor olmak. Yurtdışında
akademik amaçlı araştırma yapmış olmak.
Doçentliğini Sosyoloji Bilim alanında almış

Fen Edebiyat
Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve
Metodoloji

olmak. Kamusal alan, din, vatandaşlık, medya
Doçent

1

ve şiddet sosyolojisi alanlarında araştırmalar,
ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak,
İngilizce ders verebiliyor olmak.
Ruh sağlığının psiko-sosyal boyutları ve göç
deneyiminin aile ilişkilerine etkisi konusunda
çalışmalarda bulunmak ve bu alanda

Fen Edebiyat
Fakültesi

uluslararası endeksli dergilerde bilimsel yayın
Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

yapmış olmak. Sağlığın psiko-sosyal
meseleleri üzerine çalışmış olmak ve bu
sahada SSCI endeksli dergilerde makaleler
yayımlamış olmak. İngilizce ders verebilmek ve
İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

İş ve Sosyal

Fakültesi

Bölümü

Güvenlik Hukuku

Profesör

1

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
alanlarında kitap yazmış olmak.
Doktorasını ve doçentliğini hadis alanından
almış olmak. İtikadi mezheplerin hadis
anlayışları ve yorumları üzerine bilimsel

İlahiyat

Temel İslam

Fakültesi

Bilimleri

Hadis

Profesör

1

çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. Zeydiyye,
İbadiyye gibi itikadi mezheplerin Hz.
Peygamber’in sünnetine dair anlayışları
hakkında bilimsel çalışmalar yapmak ve yayın
sahibi olmak.
Hz. Peygamberin hanımları, kızları ve Mevlid;

İlahiyat

Temel İslam

Fakültesi

Bilimleri

Hadis

Profesör

1

Hz. Peygamberin Yahudi ve Hristiyanlarla
Muhataplığı üzerine ilmi çalışmaları bulunmak
ve yayınlanmış eserleri olmak.

İletişim

Gazetecilik

Medya Ekonomisi

Fakültesi

Bölümü

ve İşletmeciliği

Sosyal medyanın ekonomik ve endüstriyel
Profesör

1

boyutu ile yeni medya alanlarında yayınlar
yapmış olmak.
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Muhasebe Bilim Dalında Doçent unvanı almış

İşletme
Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve
Finansman

Profesör

1

olmak. Finansal Tablolar Analizi, Muhasebe
Standartları, Yenilebilir Enerji Maliyetleri
konularında yayınlar yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek
lisans ve doktora dereceleri olmak; yurt dışında
doktora veya en az 9 ay süreyle doktora

Mühendislik

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doktor Öğretim
Üyesi

sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak;
1

Bilgisayar mimarisi, güvenilirlik, paralel
programlama konularında SCI-E kapsamındaki
dergilerde yayınları olmak; Bilgisayar
Mühendisliği alanında lisans seviyesinde
İngilizce ders vermiş olmak.
Mekatronik Mühendisliği alanında doktora
derecesine sahip olmak, Biyomekatronik ve

Teknoloji

Mekatronik

Fakültesi

Mühendisliği

Kontrol ve
Otomasyon
Sistemleri

robotik rehabilitasyon ile öngörülü kontrol ve
Doktor Öğretim
Üyesi

1

biyolojik sinyal sınıflandırma konularında
bilimsel çalışmaları olmak, Lisans seviyesinde
teorik dersler vermiş veya veriyor olmak,
Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları
bulunmak.
Fizik alanında Doktora derecesine sahip
olmak, Yurt dışında en az 6 ay olmak üzere
kendi alanında ders vermiş olmak, En az bir
bilgisayar programlama dili bilgisine sahip

Teknoloji

Mekatronik

Bilgisayar

Doktor Öğretim

Fakültesi

Mühendisliği

Sistemleri

Üyesi

olmak, Mikro akışkanlar üzerine çalışmalar
1

yapmış olmak, Diferansiyel Mikro akışkan
Sensörler üzerine proje yapmış olmak,
Mikrofabrikasyon tekniklerinde deneyimi olmak,
Birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları
bulunmak, Lisans seviyesinde teorik ders
vermiş veya veriyor olmak.
Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası
üzerine dersler vermiş olmak, 18. yy Osmanlı

Türkiyat
Araştırmaları
Enstitüsü

-

Türk Tarihi

Doktor Öğretim
Üyesi

Askeri Sistemi üzerine çalışmalar yapmış
1

olmak, Tarih alanı üzerine yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak, İyi derecede İngilizce
bilmek ve İngilizce ders verme tecrübesine
sahip olmak.
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Ticaret Bakanlığından:
TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI
I. GENEL BİLGİLER
Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara
atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı
alınacaktır.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.
Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden
başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki
aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Sıra
No

1

Öğrenim Dalı

İktisat

Birim

Merkez

Kontenjan
Sayısı

KPSS
Puan
Türü

12

KPSS-P14
KPSS-P15
KPSS-P16
KPSS-P17

2

Kamu Yönetimi

Merkez

10

KPSS-P29
KPSS-P30
KPSS-P31
KPSS-P32

3

Hukuk

Merkez

9

KPSS-P4

8

KPSS-P34
KPSS-P35
KPSS-P36
KPSS-P37

4

Uluslararası İlişkiler

Merkez

5

İşletme

Merkez

7

KPSS-P24
KPSS-P25
KPSS-P26
KPSS-P27

6

İstatistik

Merkez

5

KPSS- P12
KPSS-P13

7

Endüstri Mühendisliği

Merkez

5

KPSS-P2
KPSS-P3

8

Maliye

Merkez

2

KPSS-P19
KPSS-P20
KPSS-P21
KPSS-P22

9

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Merkez

2

KPSS-P25

TOPLAM

60
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II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda
belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden
mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları
sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,
yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce
dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği
bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
belgeye sahip olmak,
e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini
yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak
kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.
b. YAZILI SINAV KONULARI
Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.
I.Oturum : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi
II.Oturum : Yabancı Dil Bilgisi
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 20 Alan Bilgisi, % 40
Genel Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.
- Alan Bilgisi Sınavı
Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi
Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı
anlamına gelmemektedir.
İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi,
Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme
Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku,
Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu,
Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel
Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel
Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku
Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih,
Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası
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İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi,
Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme
İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,
Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri
Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik
İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri
Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye
Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası
Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası
Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de
Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri
- Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı
Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak
olacaktır.
Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel
Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve
Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler
- Yabancı Dil Bilgisi Sınavı
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır.
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinde Bakanlıkça
belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye Türkçeden
yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır.
c. SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en
yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro
sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda
başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan
tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı
sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınav, adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak
için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
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ç) DİĞER BİLGİLER
i. Sınav başvuru tarihi ve şekli:
Sınav başvuruları 18/12/2020 - 28/12/2020 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal
internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde
elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu
bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.
ii. Sınav tarihi ve yeri:
Yazılı sınav 31 Ocak 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati
adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce
sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.
Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile
birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir.
iii. Değerlendirme yöntemi:
Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek
için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan
olması gerekir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama
yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve
sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı
olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.
Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına
başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.
d. DİĞER HUSUSLAR:
Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara
bildirilir.
e. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 204 75 00
9914/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler
Hakkında Karar (No: 606)

1

ATAMA KARARI
–– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ahmet
Burak DAĞLIOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/543)

2

YÖNETMELİKLER
–– Geçici Barınma Merkezlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi Amacıyla Tefrik
Edilen Ödeneğin Özel Hesaba Aktarılması, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi,
Denetlenmesi ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik
–– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)
–– Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında
Tebliğ (No: 2020/38)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde
Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40)

2
14
19
20
23
24
27

30
38
39
42

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2020 Tarihli ve 9729, 9730, 9731,
9732, 9733, 9739 Sayılı Kararları

54

İLÂN BÖLÜMÜ
75
a - Yargı İlânları
77
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
87
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
161
Senetlerinin Günlük Değerleri

