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YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2010 tarihli ve 27798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim elemanları” ibaresi “ça-

lışanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2010 27798

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/1/2011 27828
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin
beşinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/35)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin

ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık
hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti ala-

cak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları ile kuruluşlar
ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, des-
tekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin
geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile cezai sorumluluklara ilişkin usul ve
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu

ve 23 üncü maddeleri, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ile 8/9/2006 tarihli ve
26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Dü-
zenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,
b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin

merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2017 30207

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/7/2019 30831
2- 7/10/2019 30911
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c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
e) Başkanlık: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,
f) Bilgi sistemi (TYDBİS): Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Sistemini,
g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve
buna bağlı kayıt sistemlerini,

h) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2020 veya 2021 yılı üretim sezonu bilgilerini
içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi, 

ı) Hayvan kayıt sistemi: Hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı ve hare-
ketlerinin izlendiği bilgisayar destekli, Bakanlık bünyesinde oluşturulmuş veri tabanlarını,

i) Hayvan pasaportu: Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdür-
lüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,

j) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
k) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık

il teknik komitesini,
l) Kuruluş: TYDD kapsamına alınan ziraat odası ve üretici örgütlerini,
m) Merkez Teknik Komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve

danışmanlık merkez teknik komitesini,
n) Organik tarım bilgi sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
o) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işlet-

melere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifika-
landırılan ve Uygulama Esaslarına göre yetkilendirilen kişileri, 

ö) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre tarımsal danışmanlık hizmetini yerine geti-
recek olan kişilere verilen tarım danışmanı sertifikasını,

p) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
r) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri,
s) Su ürünleri kayıt sistemi: Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri

tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı,
Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

ş) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
Bakanlık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

t) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında istihdam edilen veya
tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte
belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri, 

u) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları ve serbest
tarım danışmanlarınca tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında
yürütülen hizmetleri,

ü) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya
su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave ola-
rak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

v) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
kişi ve kuruluşlara, sunduğu tarımsal danışmanlık hizmeti için ödenen desteği,

y) Uygulama Esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasla-
rını,

z) Ücret hesap pusulası: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesi
kapsamında düzenlenen pusulayı,

aa) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici ve
üretici birlikleri ile bunların üst birliklerini,
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bb) Yerleşim yeri adresi: 23/11/2006 tarihli ve 2006/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle otu-
rulan yeri,

cc) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuru-
luşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki bel-
gesini,

çç) Yönetici: Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda tarımsal danışmanlık
faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan, lisans ve lisansüstü mezun kişiyi, 

dd) Yönetmelik: 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

ee) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir-
liği Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuru-
luşlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal

işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır:
a) ÇKS’ye ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su

ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya
OTBİS’e kayıtlı olmak.

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak:
1) Örtü altında en az iki dekar alanda üretim yapmak.
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak.
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla

kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak.
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla

en az yirmi baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan olmak kay-
dıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana
sahip olmak.

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak.
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.
7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10.000

adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak.
8) Organik tarım alanında, (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerde belirtilen

işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.
(2) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hiz-

meti alacak tarımsal işletmeler, inceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği
bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmakla sorumludur.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden yararlanacak kişi ve kuruluşlar,
bunların sorumlulukları, tarımsal danışmanlık hizmeti ve giderler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında aşağıdaki kişi ve kuruluşlar tarımsal yayım ve
danışmanlık desteğinden yararlanabilir:

a) Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sertifika Bölümlerine uygun sertifikaya sa-
hip serbest tarım danışmanları.

b) Tarım danışmanı istihdam eden ziraat odaları ve üretici örgütleri.
(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları aşağıdadır:
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hiz-

met sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar. Sözleşme imzalanırken
vekâlet kabul edilmez.

b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır, son sayfa imzalanır ve söz-
leşme süresi en az on iki aydır.

c) Tarımsal danışmanlık hizmeti; Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer
alan hükümler doğrultusunda sunulur.
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ç) 2019 yılı TYDD kapsamında olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri 31/12/2021 ta-
rihini kapsıyorsa sözleşmeleri geçerli olur, kapsamıyorsa 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasını
kapsayacak şekilde yenilenir. Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra yapılacak sözleşmeler
1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde düzenlenir.

d) Bakanlıkça, bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen
hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar
ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir. 

e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz
edilmek üzere hazır bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı
veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne
bildirilir.

g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı,
ölüm, sürekli hastalık, doğal afetler, evlilik, boşanma, eğitim durumu, tutukluluk hali, askeri
yükümlülüğü yerine getirme, sertifikanın geçici iptali veya sertifikanın iptali, serbest tarım da-
nışmanı yetki belgesi başvurusu yapma ve kamuda görev alma sebepleri dışında değiştirilemez.
Bu sebeplerden dolayı tarım danışmanının görevinden ayrılması halinde tarımsal işletmeye
Ek-8’deki tabloya göre hizmet verebilecek tarım danışmanı on beş gün içinde ikame edilir ve
ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler ile Ek-3’te yer alan TYDD Başvurusunda
Bulunan Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal on beş gün içerisinde
il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı bilgileri, sistem üzerinde işlendikten sonra
bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il mü-
dürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir. 

ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı;
(g) bendinde belirtilen sebeplerden dolayı, bu Tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet sunumu
içerisinde ölüm hali hariç bir defadan fazla değiştirilemez. 

h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan tarım danışmanının
sertifika türü ve sertifika bölümü bilgileri tarımsal danışmanlık hizmeti vereceği işletme tipi
Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sertifika Bölümleri tablosuna uygun olur. Akdeniz
ve Ege Bölgelerinde bitkisel üretim yapan işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ziraat
odası ve üretici örgütlerinde Bitki Koruma bölümü sertifikaya sahip en az bir tarım danışmanı
istihdam edilir. 2019 yılı TYDD kapsamında kuruluşta istihdam edilen ve hâlihazırda tarımsal
danışmanlık hizmeti sunan tarım danışmanları bu hükümlerin dışındadır. 

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş ile tarım danışmanı arasında imzalanacak
olan hizmet sözleşmelerinin süresi yirmi dört  aydan az olamaz. 2019 yılı TYDD kapsamında
istihdam edilen tarım danışmanlarının kuruluşlarda istihdamı asıldır. Doğum izni kullanan
tarım danışmanı yerine istihdam edilen kişiler bu hükmün dışındadır.

i) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım da-
nışmanı tarımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır. 

j) TYDD’den faydalanan ziraat odası ve üretici örgütlerinde bu Tebliğin uygulama sü-
resince yönetici istihdam etme şartı aranmaz. 

k) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar; tarımsal desteklemelerin her-
hangi birinden men edilen tarımsal işletmelere, men edildiği süre boyunca TYDD kapsamında
hizmet sunamaz.

l) Bu Tebliğin uygulama süresince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım
danışmanı ve kuruluştaki tarım danışmanının hizmet sunduğu ve kesinleşen Ek-3’te yer alan
TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İc-
maldeki tarımsal işletmelerde meydana gelen eksilmelerin % 20’yi geçmemesi koşulu ile Uy-
gulama Esaslarında belirlenen azami işletme sayısı esas alınarak TYDD’ye konu olmayan diğer
tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalanarak tarımsal danışmanlık hizmeti sunulabilir. Bu ta-
rımsal işletmeler TYDD’ye konu edilemez.

(3) Kişi ve kuruluşun sunacağı tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili hususlar aşa-
ğıdadır:
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a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunacak serbest tarım danışmanları ile kuruluşlar ve
kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanları Yönetmelik, bu Tebliğ ve Uygulama Esasla-
rında belirlenen görevleri yerine getirir. İl teknik komitesi Uygulama Esaslarında belirlenen
işletme kontrol sıklıklarını bu Tebliğin uygulama süresince geçerli olmak üzere en fazla yüzde
elli oranında azaltabilir. 

b) Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar ile
çiftçiler arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, her bir faaliyette bir defadan az ol-
mamak üzere demonstrasyon, tarla günü, çiftçi toplantısı, çiftçi inceleme gezisi düzenler. Da-
nışmanın yıllık planında yer alacak bu faaliyetler il/ilçe müdürlüğü koordinasyonunda gerçek-
leştirilir. Bu faaliyetlerden tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun tüm üyeleri faydala-
nabilir. Bu faaliyetler için düzenlenecek belgeler ile faaliyetlerin izlenmesinde kullanılacak
formlar Başkanlıkça belirlenir. Bu faaliyetlerin konuları seçilirken il yayım programları dikkate
alınır. 

c) İl/ilçe müdürlüğü, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanı ve
kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanlarına Bakanlık uygulamaları hakkında eğitim ve-
rebilir.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam
edilen tarım danışmanları Bakanlık uygulamaları hakkında çiftçileri bilgilendirir.

d) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam
edilen tarım danışmanları tarımsal işletmelerce üretilen tarımsal ürünlerin dijital ortamda pa-
zarlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından yönetilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında
çiftçileri bilgilendirir ve çiftçinin ürününü DİTAP üzerinden satması konusunda yönlendirme
yapar ve gerekli desteği sağlar.

(4) Tarımsal danışmanlık hizmeti giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:
a) Personel giderleri.
b) Büro giderleri.
c) Malzeme giderleri.
ç) Diğer giderler.
d) Ziraat odası ve üretici örgütlerine ödenen TYDD’nin tamamı sadece tarım danışmanı

ücreti, ücrete bağlı vergi ve sigorta giderleri olarak kullanılır, tarımsal danışmanlık faaliyetinin
diğer giderleri kuruluş kaynaklarından karşılanır. Her bir tarım danışmanının aylık ücreti, ücrete
bağlı vergi ve sigorta giderleri toplamı en az üç bin sekiz yüz otuz üç Türk Lirası’dır.

(5) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluş, hizmet giderlerini karşılamak
üzere hizmet sunduğu tarımsal işletmelerden Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla ücret ta-
lep edebilir. Tarımsal işletmelerden tahsil edilen bu ücret veya ödenen TYDD için tarımsal iş-
letmeler adına serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlenir.

(6) Bitkisel üretim yapan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarım
danışmanlarının işletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlık görev alanına giren konularda, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya
görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili anket, gözlem ve veri toplama işlerini yapmak ve so-
nuçlarını il/ilçe müdürlüklerine ulaştırmak.

b) Sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımı ile birlikte, yörenin ekolojik yapısına uygun
çeşit seçimini, modern sulama sistemlerini ve alternatif tarımsal üretimi teşvik etmek, organik
tarım-iyi tarım uygulamaları gibi sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tarım yöntemlerinin yay-
gınlaşmasını sağlamak.

c) Toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanımı konusunda tarımsal işletmeleri bil-
gilendirmek, uygulama yapmak ve özendirmek.

ç) Tarımsal desteklemeler, kredi ve hibeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek,
yönlendirmek, teşvik etmek, gerektiğinde proje hazırlamak, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler
veya görev yaptığı kuruluşun üyelerinin işletme ve arazi kontrollerini gerçekleştirerek il/ilçe
müdürlüğüne iletmek.

d) Bitki ve çevre sağlığının korunması konusunda işletmeleri bilgilendirmek.
(7) Hayvansal üretim yapan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren ta-

rım danışmanlarının işletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler aşağıdadır:
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a) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya
görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili anket, gözlem ve veri toplama işlerini yapmak ve so-
nuçlarını il/ilçe müdürlüklerine ulaştırmak.

b) Tarımsal desteklemeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek, yönlendirmek, teş-
vik etmek, gerektiğinde proje hazırlamak, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya görev yap-
tığı kuruluşun üyelerinin işletme ve hayvan tespitlerini yaparak il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.

c) İl/ilçe müdürlüğü kontrolünde uygun eğitim durumu, yeterli donanım ve teknolojik
altyapı var ise hayvanlara küpe takıp veri girişinde bulunmak ve hayvan kayıt sistemine ilişkin
bilgilerin sağlıklı tutulmasında yetiştiriciye yardımcı olmak.

ç) Eğitim durumunun uygun olması ve ilgili mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla
salgın hastalık durumunda il/ilçe müdürlüğüne bildirimde bulunmak, konulan kordon, tecrit,
dezenfeksiyon, karantina ve duyuru gibi idari ve fenni tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,
bu konuda alınan kararları uygulamak.

d) Eğitim durumunun uygun olması ve ilgili mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla
il/ilçe müdürlüğü tarafından verilen talimatla, hastalık teşhisi için biyolojik madde (tüberkülin,
mallein ve benzeri) uygulama çalışmalarında bulunmak ve hayvan sağlığı ile ilgili acil durum-
larda (hayati tehlike durumunda) ilk müdahaleyi yaparak hasta sahibini yönlendirmek.

e) Su ürünleri üretimi yapan işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarım da-
nışmanları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlerden sorumludur.

(8) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve
ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıdadır:

a) Üretici örgütleri; bulundukları il/ilçe sınırları dâhilinde yetkilendirilmiş birimleri ara-
cılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Ziraat odaları; ilgili mevzuatına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği
çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dâhilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bu-
lunabilirler.

c) Serbest tarım danışmanları sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım
ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi

ile ilgili hususlar aşağıdadır:
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde ko-

ordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü, ilçede ilçe müdürü başkanlığında üç kişilik bir
denetleme komisyonu oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa tarım yayımcısı sertifika-
sına sahip olan kişiler öncelikli olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.

b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları; şikâyet, ihbar
gibi olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç birinci ve ikinci dilim ödeme işlemi
gerçekleşmeden önce,  bu Tebliğin uygulama süresince altı ayda bir olmak üzere yılda en az
iki defa denetler.

c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uy-
gulama Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.

ç) İl müdürlüğünde koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü başkanlığında oluş-
turulan komisyon, il müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.

d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan
oluşan heyet, denetlenen kişi ve kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işlet-
melerin en az % 25’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti su-
nan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet alan tarımsal işlet-
meler için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe
komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır. Ya-
pılan çiftçi görüşmelerinde memnuniyetsizlik oranı % 20 ve üzerinde olduğunda ceza işlemleri
uygulanır.

e) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşun denetlemesinde; Ek-9’da yer
alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Denetleme Formu ve Ek-10’da yer alan Ta-
rımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Denetleme Raporu kullanılır. Bakanlık, bu form ve
rapor üzerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
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f) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları
il teknik komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen
hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine
göre yapılır.

g) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme
sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlü-
ğünün talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

ğ) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma bulunan kişi ve kuruluşların TYDD öde-
melerini durdurur, hakkında şikâyet bulunan kişi ve kuruluşların TYDD ödemelerini durdura-
bilir. Ödemesi durdurulan bu kişi ve kuruluşlara, idari ve adli işlemler sonuçlanana ve on iki
aylık hizmet sunumu tamamlanana kadar ödeme yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru İşlemleri, Belgeler ve Ödeme

Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelerine istinaden 6 ncı mad-

denin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlardan yetki belgesine sahip olan ya da bu Teb-
liğin yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde il/ilçe müdürlüğüne eksiksiz olarak yapılan
başvurular sonucu yetki belgesi alan kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.

(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetkili kişiler aşa-
ğıdadır:

a) Ziraat odası başkanı.
b) Birlik başkanı.
c) Kooperatif başkanı.
ç) Serbest tarım danışmanı.
(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıdadır:
a) Ek-1’de yer alan TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname ile Ek-2’de yer alan TYDD

Başvurusunda Bulunan Kişi/Kuruluşa Ait Bilgi Formu. 
b) Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda düzenlenecek ve bir tarım

danışmanının hizmet sunacağı tarımsal işletme sayısı Uygulama Esaslarında belirlenen sayı-
lardan az olmamak üzere, Ek-3’te yer alan icmal.

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlarla
yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi.

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası ve üretici örgütlerinin SGK prim borcu olma-
dığına dair ilgili kurumdan alınan belge.

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası ve üretici örgütlerinin vadesi geçmiş vergi borcu
olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge.

e) Kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetkili ziraat odası başkanı, birlik başkanı ve koo-
peratif başkanı için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararının
onaylı sureti. 

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağı-
daki belgelerden biri veya birkaçı:  

1) ÇKS belgesi.
2) AKS belgesi.
3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi.
4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi.
5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.
6) Hayvan kayıt sisteminden alınan belge/liste.
7) OTBİS’e kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlüğünden alınan yazı.
8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu

ve sürüdeki hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı işletme tescil
belgesi.

9) Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nunu ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Ta-
rım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncelle-
mesinin yapılamadığı hallerde il müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden
belge.
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(4) TYDD’ye başvuran kişi ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanına ait yer-
leşim yeri adresi, tarımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet ettiğine dair
TYDBİS’ten kontrol edilir. 

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri
MADDE 9 – (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar

aşağıdadır:
a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, bu Tebliğin yayımlanmasından

itibaren on beş gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü
mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bu-
lunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur.
Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yer-
deki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvuru yapılır.

b) Ek-4’te yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi
Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi/Kuruluşlara Ait
İlçe İcmali ve Ek-6’da yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Ku-
ruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali ilçe müdürlüğünce, ilçe müdür-
lüğünün olmadığı yerde il müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde
TYDBİS'e kayıt edilir. İl müdürlüğü tarafından sistemden alınan, Ek-5’te yer alan Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kap-
samında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi/Kuruluşlara Ait İl İcmali ve Ek-7’de yer alan
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal
İşletmelere Ait İl İcmali çıktıları onaylanarak askıya çıkarılmak üzere başvurunun yapıldığı
ilçe müdürlüklerine gönderilir. Son başvuru tarihinden itibaren on gün sonra il ve ilçe müdür-
lüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller beş gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme
tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar en geç beş gün
içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve kabul edilen deği-
şiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş Ek-5 ve Ek-7 icmalleri alınır. Herhangi bir itiraz olmadığı
takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye
alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına
göre olmak üzere; ceza durumu, kuruluşa üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti
ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu, tarım danışmanı sertifika türü, yetki belgesi tarihi,
sözleşme tarihi ve başvuru tarihine göre il müdürlüğünün belirlediği bir kuruluştan hizmet alır.
Diğer kişi ve kuruluş, icmaller askıya çıkmadan önce Ek-3’teki icmalde eksilen tarımsal
işletmelerin yerine yeni tarımsal işletmeler belirler. Bu tarımsal işletmelerle ilgili belgeleri ve
yeniden düzenlediği Ek-3’teki icmali TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne sunar
ve Ek-3’teki icmalde başka bir değişiklik yapılmaz.

ç) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde
icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmî tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

d) Kesinleşmiş Ek-5 askı icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde
Başkanlığa gönderilir.

e) Başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep
edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olamaz.

f) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan
komisyonlarca veya Başkanlıkça Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında ya-
pılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan
uyarma için toplam TYDD tutarı %10 oranında, kınama veya önce uyarma cezası alıp ikinci
uyarmadan dolayı kınama cezası için toplam TYDD tutarı %20 oranında, önce uyarma cezası
alıp sonrasında kınama cezası için toplam TYDD tutarı %40 oranında azaltılır. Kınama üstü
ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

g) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı
veya karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır. 

(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce; tarım danışmanının söz-
leşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge,
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ücret hesap pusulası ve maaş dekontları, teminat alınması ve ödeme icmallerinin Başkanlığa
gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

a) 30/4/2021 tarihine kadar gönderilmesi gereken birinci dilim ödemeye esas il icmali
ile 30/11/2021 tarihine kadar gönderilmesi gereken ikinci dilim ödemeye esas il icmali Baş-
kanlığa gönderilmeden önce; tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen
tarım danışmanının, sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda ic-
malini gösteren belge ve 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun Banka
veya diğer banka maaş dekontları ile kuruluş tarafından tarım danışmanı adına düzenlenmiş
ücret hesap pusulası TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi
uygulamayan kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır. 

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, ödenecek olan toplam TYDD
tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen yetkili kişiler aracılığı ile 30/4/2021 tarihinden önce il müdürlüğüne teslim eder veya
ödenecek olan toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il defterdarlığınca açılan hesaba yatırır.
İl müdürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için defterdarlık
muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icma-
linden çıkartılır. 

c) Teminat mektuplarının toplam tutarı ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’un-
dan az olmamak kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin
teminat mektubu alınabilir.

ç) 30/11/2021 tarihine kadar gönderilmesi gereken ikinci dilim ödemeye esas il icmali
Başkanlığa gönderilmeden önce serbest tarım danışmanı, ziraat odası ve üretici örgütlerinin
vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge TYDD başvurusunun
yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe ic-
malinden çıkartılır.

d) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak öde-
meye esas  il ödeme icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere
30/4/2021 tarihinden sonra birinci dilim ve 30/11/2021 tarihinden sonra yapılacak olan ikinci
dilim ödemesine ait  Ek-4 ve Ek-6 ödeme icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne beş
gün içinde, Ek-5 ve Ek-7 icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa on gün içinde gönderilir.
İl/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca yapılan denetimlerde Yönetmelik ve Uy-
gulama Esasları kapsamında uyarma veya kınama cezası uygulanan kişi ve kuruluşlara ait öde-
me icmalleri, cezanın kişi ve kuruluşa tebliğ tarihinden itibaren itiraz süresi olan otuz iş günü
sonunda, itiraz olması halinde ise Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümle-
rine göre oluşturulan disiplin komisyonu kararı sonrasında, verilen karara göre Başkanlığa gön-
derilir. 

e) Geri ödemesi olan kişi ve kuruluşların icmalleri, geri ödeme işlemi tamamlandıktan
sonra Başkanlığa gönderilir.

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa 10 uncu maddenin sekizinci
fıkrası kapsamında ödeme yapılabilmesi için, 36 haftalık hizmet sunumu tamamlandıktan sonra,
Ek-7’de yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet
Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali ve Ek-11’de yer alan Tarımsal Yayım ve Danış-
manlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Doğum
İznine Ayrılan Tarım Danışmanları İçin Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi/Kuruluşlara Ait
İlçe/İl İcmali düzenlenerek Başkanlığa gönderilir.  

g) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar; Yönetmelik, bu Tebliğ ve
Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları il/ilçe müdürlüğüne teslim edene kadar öde-
me icmalleri düzenlenmez.

ğ) Başkanlığa gönderilen Ek-5’te yer alan il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere,
ilgili birime gönderilir.

h) Ödemeler, Bakanlık tarafından gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip
Banka tarafından yapılır.

Ödeme
MADDE 10 – (1) TYDD’ye başvuran kişi ve kuruluşlara, Uygulama Esaslarında be-

lirlenen işletme sayısının % 80’inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşulu ile bir tarım
danışmanı için  46.000 TL TYDD ödemesi yapılır.
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(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan;
üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları
en fazla beş tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılır.

(3) Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 46.000 TL TYDD, 12 aylık hiz-
met sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla,  30/4/2021 tarihinden sonra  23.000 TL ve
30/11/2021 tarihinden sonra 23.000 TL olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen
tarihlerde ödenir.

(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri
2020 ve 2021 yılı bütçesinden karşılanır. Başkanlık, iller bazında TYDD desteği verilecek ser-
best tarım danışmanı ile kuruluşlardaki tarım danışmanı sayısı ve öncelik kriterlerini belirle-
meye yetkilidir.

(5) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu
müteakip TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşların birinci dilim TYDD öde-
mesi 12 aylık hizmet sunumu sonuna ertelenir. 

(6) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında
yapacakları geri ödeme işlemi tamamlanana kadar TYDD ödemesi yapılmaz.

(7) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka
şubesinden yapılır. Merkezinde faaliyet göstermeyen kuruluşlara şubeleri için ödeme yapıl-
maz.

(8) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kadın tarım danışmanının doğum yapması ve
durumu doktor raporu ile belgelemesi şartıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve
kuruluşun talep etmesi durumunda, bu Tebliğde belirtilen 52 haftalık hizmet sunumunun en az
36 haftalık süresinde tarımsal danışmanlık hizmeti sunmaları halinde, tarımsal danışmanlık
hizmeti sunan kişi ve kuruluşa tarım danışmanı için 32.000 TL ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl Teknik Komiteleri

İl teknik komitelerinin görevleri
MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar:
a) İl teknik komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun

kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili
mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.

b) İl teknik komitesi tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında, düzenlenecek faali-
yetlerin sayısını artırmaya, yeni faaliyet eklemeye ve faaliyetlerin konusunu belirlemeye yet-
kilidir.

c) İl teknik komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye
başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) İl teknik komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile
ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden koordinasyon ve
tarımsal veriler şube müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendi-
rebilir.

d) İl teknik komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki
işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı
ile ilgili mercilere girişimde bulunur.

e) İl teknik komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi ve kuruluş-
ların beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve
karara bağlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de,
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

f) İl teknik komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı ko-
nuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl teknik komitesinin kararlarına yapılan itirazlar
Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin ko-
misyonu tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini

sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler
Bakanlık tarafından yapılır.
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(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngör-
düğü her türlü denetime tabidir.

(3) Yapılan denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşla-
rın, tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerinde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde
sahte evrak tespit edilmesi halinde bunlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç du-
yurusunda bulunulur. Ayrıca ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Ba-
kanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Desteklemeden Yararlanamayacaklar, Desteklemenin Geri Alınması, 

İdari Yaptırımlar ve Diğer Hükümler

Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydala-

namaz:
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşımayan tarımsal işletmelere

tarımsal danışmanlık hizmeti sunanlar.
b) Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sertifika Bölümlerine uygun sertifikaya sa-

hip serbest tarım danışmanları, tarım danışmanı istihdam eden ziraat odaları ve üretici örgüt-
lerinden istenen belgelerle birlikte 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
yer ve süre içerisinde başvurmayanlar.

c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişi ve kuruluşlardan gerçeğe
aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler.

ç) Kamu tüzel kişileri.
d) Men edildiği süre ile sınırlı olmak üzere, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden

men edilmiş olan tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar.
e) Tarımsal desteklemelerden herhangi birinden men edilen bir tarımsal işletmenin men

edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuru-
luşlar.

f) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve de-
netleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince; Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen
uyarma, kınama, sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması, sertifikanın/yetki bel-
gesinin iptali cezalarından kınama üstü ceza alan kişi ve kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali
ve yetki belgesi iptali cezası hali hazırda devam eden kişi ve kuruluşlar.

g) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun başkanı veya yönetim ku-
rulu üyesinin, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
başka kuruluşlar.

ğ) Tarım danışmanı ve/veya tarım yayımcısı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda
tarımsal işletme sahibi ise ve sahip olduğu sertifika bölümünde kendi işletmesi tarımsal danış-
manlık hizmeti alıyorsa, bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve
kuruluşlar.

h) Tarımsal işletmelere on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
kişi ve kuruluşlar.

ı) İstihdam ettiği tarım danışmanını on iki aylık hizmet sunumu süresince birden fazla
değiştiren kuruluşlar.

i) Bu Tebliğin uygulama süresince tarım danışmanının hizmet sunduğu tarımsal işletme
sayısı, ölüm hali hariç olmak üzere, Uygulama Esaslarında belirlenen azami işletme sayısının
% 80’inin altına düşen kuruluşlar.

j) Tarım danışmanının, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun
olarak aylık bazda banka ve diğer banka maaş dekontu ile kuruluş tarafından tarım danışmanı
adına düzenlenmiş ücret hesap pusulası ve SGK prim ödemesi belgesi ile teminat veya teminat
mektubunu il/ilçe müdürlüğüne süresinde teslim etmeyen kişi ve kuruluşlar.

k) Tarım danışmanı istihdam etmeyen kuruluşlar.
l) TYDD son başvuru tarihinden sonra Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi

ve kuruluşlar ile şube izni alanlar.
m) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde belirtilen hükümleri yerine getir-

meyen kişi ve kuruluşlar.
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n) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde belirtilen form ve raporları düzenle-
meyen, bunları il/ilçe müdürlüğüne belirlenen süre içerisinde göndermeyen kişi ve kuruluşlar. 

Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan

TYDD, 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır:
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluş-

turulan komisyonlar veya Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kap-
samında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ceza-
lardan iki kez kınama ve üstü ceza alan kişi ve kuruluşlara yapılan TYDD ödemesinin tamamı,
uyarma cezası alan kişi ve kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin % 10’u, kınama veya
önce uyarma cezası alıp ikinci uyarmadan dolayı kınama cezası alan kişi ve kuruluşlara yapılan
toplam TYDD ödemesinin % 20’si, önce uyarma cezası alıp sonrasında kınama cezası alan
kişi ve kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin % 40’ı birinci dilim ve ikinci dilim
TYDD ödeme icmallerinde düşülmeden ödeme yapılmış ise bu kişi ve kuruluşlara yapılan fazla
ödeme.

b) Bu Tebliğin uygulama süresince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuru-
luştaki tarım danışmanının hizmet sunduğu tarımsal işletme sayısı, ölüm hali hariç olmak üzere
Uygulama Esaslarında belirlenen azami işletme sayısının % 80’inin altına düşen kişi ve kuru-
luşlara bu tarım danışmanı için yapılan TYDD ödemesi.

c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan kuruluşun ortağı, başkanı veya
yönetim kurulu üyesi, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık
hizmeti sunan kuruluşlara ödenen yılı TYDD.

ç) 13 üncü maddede yer alan kişi ve kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi.
(2) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurum-
lardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya he-
saba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa
ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda gerektiğinde teminattan mah-
sup edilir.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsa-
mında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alın-
maz.

İdari yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen öde-

melere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu-
durlar. 

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar
ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı
belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler
yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Teb-
liğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488
sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il mü-
dürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Diğer hükümler
MADDE 16 – (1) Bakanlık, doğal afet, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda bu

Tebliğ kapsamında belirtilen hizmetlerin yürütülmesine yönelik yeniden düzenleme yapmaya
yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 13/11/2018 tarihli ve 30594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

rımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2018/42) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/39)

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 su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve
esasları düzenlemektir.

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

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

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 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) Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,
ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
d) Karar: 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
e) Kapalı sistem üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar seri-

sinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından
oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, 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 daha fazla
yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi
temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

f) Kilogram üstü alabalık: Hasat edildiğinde 1 adedinin canlı ağırlık artışı 1.25 (bir kilo
iki yüz elli gram) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan tüm alabalık türlerini,

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

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

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

ı) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yav-
ru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

i) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere

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

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

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

Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez bir-
liği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri,
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n) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-
dığı yerleri,

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Karar gereğince, bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar; (c)
bendindeki toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği desteğinden yararlanacaklar için yılda 30.000
kilogram, (b) bendindeki desteklemeler için ise yılda 350.000 kilogram ile sınırlıdır.

4) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için
belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır.

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

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu
miktarın hesaplanmasında; (i) bendinde belirtilen canlı ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiş-
tiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alışverişlerine ait satış belgelerindeki miktarlar he-
saplamaya dahil edilmez.

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

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

larda belirtilen miktarın 2 (iki) katı, içi temizlenmiş ürünlerde ise ürüne ait faturalarda belirtilen
miktarın 1,25 (Bir tam yüzde yirmi beş) katı dikkate alınır. 

10) Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan işletmeler ile ihtiyacı olan yavruyu Ba-
kanlığın izni ile bir defaya mahsus olarak doğadan toplayarak üretime başlayan işletmeler ve
(ğ) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler hariç olmak üzere, son satışın yapıldığını
gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgele-
rindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  1 Aralık 2020 – Sayı : 31321



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

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

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

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

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

ğ) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, proje-
sinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ih-
tiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler, il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek zorundadır.

h) Kilogram üstü alabalık üretmek isteyen yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüğüne müracaat
ederek proje değişikliğine gerek kalmaksızın kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapma tale-
binde bulunması ve mevcut durumlarını Ek-6’da yer alan Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tutanağı
ile tespit ettirmeleri zorunludur. Kilogram üstü alabalık hasat edecek yetiştiricilerin il/ilçe mü-
dürlüğüne başvurarak Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağını dü-
zenlettirmeleri ve bu ürünler için düzenlenecek satış belgelerinde de ürünün kilogram üstü ol-
duğunu belirtmeleri zorunludur.

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

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

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

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

luklar nedeniyle aynı il içerisinde başka bir su kaynağında aynı yetiştiriciye ait işletmede bü-
yütülmesine devam edilen canlı balıklar,

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

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

k) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 25/12/2020 tarihi mesai bi-
timine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ
kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar
müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları
en geç 15/1/2021 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilebilir.
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Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri

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

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.
b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-1’de yer alan

Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-2’de yer alan Su

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

lunmayan yerlerde bu belge istenmez).
e) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane, yavru balık

adaptasyon işletmesi veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik
belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi ha-
linde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici bir-
likleri üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında il/ilçe bir-
liklerine, bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güç-
lendirme adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreti-
cilerden 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 üretici-

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

lerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe
müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil
her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

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

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

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 yarar-
lanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine ge-
tirmeyerek 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 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken so-
rumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ 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 kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde
iade etmeyenler, haksız ödemenin tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle hiçbir destek-
leme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) 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 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-
likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

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

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

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

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

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2021
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 22/11/2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2019/56) 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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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9939 

—— • —— 

İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9825 
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Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9978 

—— • —— 
Bodrum 1. İcra Ceza Mahkemesinden: 

S. 
NO 

ESAS NO 
KARAR 

NO 
KARAR 
TARİHİ 

SANIK 
BABA 
ADI 

DOĞUM YERİ-
TARİHİ 

SUÇ 
KARAR 

SONUCU 

1 
2020/74 

Esas 
  

ABDURRAHİM 
KASAP 

İSMAİL 
ÜSKÜDAR 
03/01/1986 

ÇEKLE İLGİLİ 
KARŞILIKSIZDIR 

İŞLEMİ YAPILMASINA 
SEBEBİYET VERME 

 

2 2019/2704 2020/719 21.02.2020 
ABDURRAHİM 

KASAP 
İSMAİL 

ÜSKÜDAR 
03/01/1986 

ÇEKLE İLGİLİ 
KARŞILIKSIZDIR 

İŞLEMİ YAPILMASINA 
SEBEBİYET VERME 

İZMİR BAM 
11. CEZA 
DAİRESİ 
BOZMA 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği 
ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza 
Dairesinin 21/02/2020 tarihli, 2019/2704 esas 2020/719 karar sayılı ilamıyla sanık Abdurrahim 
KASAP' a tebligatların usulsüz yapıldığı gerekçesiyle mahkememizin 14/05/2019 tarihli, 2018/7 
Esas 2019/274 karar sayılı hükmünün bozulması sonucu dava dosyası mahkememize iade edilmiş 
ve 2020/74 esas sırasına kaydedilmiştir. Duruşmasının 05/01/2021 tarihine bırakıldığının Resmî 
Gazete’de ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın 
yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının haksız 
çıkması halinde sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 9765 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ERTELEME İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce ihale edilmek üzere; 19.11.2020 

tarihli ve 31309 sayılı Resmî Gazete’de, 02.12.2020 tarih ve saat 14:00' de ihalesi yapılacağı ilan 
edilen ''Şeker çuvalı kıvırmalı çuval besleme aparatlı dikiş makinası alımı'' ihalemizin tarih ve 
saati 11.12.2020 tarih saat:14:00 olarak değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 9982/1-1 
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ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/651469 
İdarenin : 
a)Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi  : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 
1-İhale konusu malzemenin  
adı ve miktarı : Çimento - 900 Ton(±%20 Toleranslı) 
2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

3-Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 16/12/2020 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 
AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 
nolu hesabına KDV dahil 200,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.  

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

tabi değildir. 9952/1-1 
—— • —— 

HM TİPİ PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/648159 
İdarenin : 
a)Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi  : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 
1-İhale konusu malzemenin 
adı ve miktarı : HM Tipi Plastik Dübel - 85.000 Adet 
2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

3-Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 15/12/2020 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 
AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 
no.lu hesabına KDV dâhil 200,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.  

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

tabi değildir. 9953/1-1 
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YARIKLI SOMUN SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/657221 
İdarenin : 
a)Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi   : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 
1-İhale konusu malzemenin  
adı ve miktarı : Yarıklı Somun - 30.000 Adet 
2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

3-Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 17/12/2020 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 
AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 
no.lu hesabına KDV dâhil 200,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.  

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

tabi değildir. 9954/1-1 
—— • —— 

HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü 35 Demiryolu Bakım Müdürlüğü mıntıkasında bulunan 

korumalı hemzemin geçitlerin 2021 yılı için hemzemin geçit işletme görevlisi hizmet alımı ihale 
edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2020/635456 
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 : UŞAK Bölgesi 10 Adet Hemzemin Geçitte 40 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 11.12.2020 Tarihi Cuma Günü Saat 14:30’a 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. 9701/1-1 
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57 KALEM FİTNESS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 57 kalem fitness malzemesi, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

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

satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1.İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

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

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3.Teklifler, 07.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 9956/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9981/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9947/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9948/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9949/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9950/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9990/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9876/1-1 
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Polis Akademisi Başkanlığından: 
27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI İLANI 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. 
maddesinin (b) bendine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, 
Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ve ön lisans mezunları için 2020 
KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı 
birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI 
ADEDİ  

BÜTÇESİ 
ARANILAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE 
 
 
 
 

BAŞVURU KODU: 
01 

18 ÖZEL 

*Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya 
hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans bölümü 
mezun olmak, 
 
*Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak 
çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu 
açısından mani hali bulunmamak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

HEMŞİRE 
 
 
 
 

BAŞVURU KODU: 
02 

18 ÖZEL 

*Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik alanından mezun olmak. 
(Diplomasında hemşire unvanı kazanmış olmak) 
 
*Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak 
çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu 
açısından mani hali bulunmamak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

FİZYOTERAPİST 
 
 
 

BAŞVURU KODU: 
03 

2 ÖZEL 

*Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

DİYETİSYEN 
 
 
 

BAŞVURU KODU: 
04 

2 ÖZEL 

*Yükseköğretim kurumlarının Beslenme Diyetetik Lisans 
Bölümü mezunu olmak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

PSİKOLOG 
 
 
 

BAŞVURU KODU: 
05 

3 ÖZEL 

*Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji Lisans Bölümü mezunu 
olmak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 
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SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Radyoterapi Teknikeri) 

 
 
 

BAŞVURU KODU: 
06 

3 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi önlisans 
programından mezun olmak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Odyometri Teknikeri) 

 
BAŞVURU KODU: 

07 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının Odyometri önlisans 
programından mezun olmak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Diyaliz Teknikeri) 

 
BAŞVURU KODU: 

08 

2 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz önlisans 
programından mezun olmak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

 
SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Ameliyathane Teknikeri) 
 

BAŞVURU KODU: 
09 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının ameliyathane hizmetleri önlisans 
programından mezun olmak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Radyoloji Teknikeri) 

 
BAŞVURU KODU: 

10 

3 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
önlisans programından mezun olmak. 
 
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Aneztesi Teknikeri) 

 
BAŞVURU KODU: 

11 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi 
Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. 
 
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde istihdam edilecek.). 

SAĞLIK TEKNİKERİ  
(Laborant ve Veteriner Sağlık) 

 
BAŞVURU KODU: 

12 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner 
Sağlık önlisans programından mezun olmak. 
 
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde istihdam edilecek.). 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Tıbbi Laboratuar Teknikeri) 

 
BAŞVURU KODU: 

13 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 
 
(İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde 
İstihdam Edilecek.) 
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BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR: 
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel 

şartlar aranır: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
e) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak. 
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel 

şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır: 
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
b) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 

KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 
puanı esas alınacaktır. 

c) Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 
(İlanın Resmî Gazete’de yayımlanması akabinde 2020 KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçlarının 
açıklanması halinde, adaylar sadece 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı ile başvuruda 
bulunacaktır.) 

d) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok 
tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak. 

e) Belirtilen tüm unvanlarda istihdam edilecek kişiler, hastanelerin ameliyathane, yoğun 
bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır. 

f) Hastanelerin 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, istihdam edilecek 
kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında 
çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. 

g) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş 
olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi 
feshedilmemiş olmak. 

h) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş 
olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) 
sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine 

kadar) şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir. 
4-B İş Talep Formu örneği Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasından (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin 
edilecektir. 
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Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak 
olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını 
korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü 
yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde 
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, 
Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik belge ile 
yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda yaşanabilecek 
gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde 
Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak 
kazandığı takdirde evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu 
internet çıktısı istenilecektir. 

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden 
fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır. 

İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (352) 207 66 66 
nolu telefonun 10604 dâhili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların; 
 İsim Listesi, 
 İşe Başlamaları İçin İstenilen Evrak Listesi, 
 Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi; 
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz 

https://www.erciyes.edu.tr/ web adresi ve/veya hastanelerimizin http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ 
web adresi Duyurular kısmında ilan edilecektir. 

Aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı 
dikkate alınacaktır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş 
olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise 
sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır. 

İlan edilen kadro adedinin 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil adayların, işe 
başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asil 
aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl 
ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) 
2- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu Sınav Sonuç Belgesi. (Barkotlu 

İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı Sınav Sonuç 
Belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2018 (P94) puan 
grubu Sınav Sonuç Belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) 
5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak) 
6- İş Talep Formu https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5 

adresinden temin edilecektir. 9945/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

12.000 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI 

1.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A 

maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna 

göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık 

personeli alınacaktır.  

2.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık 

personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, 

ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. 

3.Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda 

belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini 

girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden 

verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.  

4.Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre 

dağılımı ekte gösterilmiştir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI  

2020/14 KPSS ÖZET TABLOSU (12.000) 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

UNVAN 
ÖĞRENİM DÜZEYİ 

TOPLAM 
ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS LİSANS 

BİYOLOG   10 10 

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ   30 30 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ   22 22 

DİYETİSYEN   62 62 

EBE   1.700 1.700 

FİZYOTERAPİST   85 85 

HEMŞİRE 1.050  5.950 7.000 

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)   22 22 

ODYOLOG   20 20 

PERFÜZYONİST   30 30 

PSİKOLOG   100 100 

SAĞLIK FİZİKÇİSİ   25 25 
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SOSYAL ÇALIŞMACI   30 30 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)  10  10 

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)  23  23 

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)  10  10 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)  415  415 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)  20  20 

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)  7  7 

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)  20  20 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)  10  10 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)  20  20 

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)  21  21 

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)  50  50 

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)  1.000  1.000 

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)  12  12 

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)  137  137 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)  13  13 

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)  37  37 

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)  7  7 

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)  10  10 

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)  158  158 

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)  327  327 

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)  9  9 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 85   85 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 5   5 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) 3   3 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 120   120 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 68   68 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) 11   11 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 87   87 

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 169   169 

TOPLAM 1.598 2.316 8.086 12.000 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan

Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa

Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238)

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması

Hakkında Tebliğ (No: 2020/35)

–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2020/39)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/59, K: 2020/61 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2020/1, K: 2020/63 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/33904 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


	20201201 SALI.pdf
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:


