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YÖNETMELİKLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİN KORUNMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel hayatın gizliliği ile kişi temel hak ve

özgürlüklerinin korunmasını teminen elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlen-
mesi ve gizliliğin korunmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren

işletmecilerin tüzel kişi abonelikleri dâhil elektronik haberleşme hizmeti sunulması kapsamında
elde ettikleri veriler bakımından uyacakları usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanununun 4, 6, 12, 49, 51 ve 60 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak

yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,
b) Acil yardım çağrıları: Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde kabul görmüş yangın,

sağlık, doğal afetler ve güvenlik gibi acil durumlarla ilgili olarak itfaiye, polis, jandarma, sağlık
ve benzeri kuruluşlara yardım talebiyle yapılan çağrıları,

c) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rızayı,

ç) İşlem kaydı: Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere erişen kişiler tarafından ya-
pılan işlemin, işlemin gerçekleştiği tarihten sonra tanımlanabilmesini teminen tutulan ve asgari
olarak işlem, işlemin detayı, işlemi yapan kişi, işlemin yapıldığı tarih ve zaman ile işlemi yapan
kişinin bağlandığı nokta bilgilerini içeren elektronik kayıtları,

d) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

e) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,
f) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
g) Kişisel veri ihlali: Yasa dışı, yetki dışı ya da istem dışı olarak; kişisel verilerin tahrip

edilmesine, silinmesine, kaybolmasına, iletilmesine, değiştirilmesine, depolanmasına veya baş-
ka bir ortama kaydedilmesine, işlenmesine, ifşa edilmesine ve söz konusu verilere erişilmesine
neden olan güvenlik ihlalini,

ğ) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edil-
mesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
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h) Konum verisi: Kamuya açık elektronik haberleşme hizmeti kullanıcısına ait bir ci-
hazın coğrafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleşme şebekesinde veya elektronik ha-
berleşme hizmeti aracılığıyla işlenen belirli veriyi,

ı) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmet-
lerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
k) Trafik verisi: Bir elektronik haberleşme şebekesinde haberleşmenin iletimi veya bu

haberleşmenin faturalandırılması amacıyla işlenen her türlü veriyi,
l) Veri: Kişisel veri, trafik verisi veya konum verisini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısalt-

malar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Uygulama Esasları

İlkeler
MADDE 5 – (1) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olması.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar mu-

hafaza edilmesi.
(2) Milli güvenlik gerekçesiyle trafik ve konum verilerinin yurt dışına çıkarılmaması

esastır.
Güvenlik
MADDE 6 – (1) İşletmeciler abonelerine/kullanıcılarına ait kişisel verilerin ve sun-

dukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kanuna, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerekli
her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Bu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar göz önünde
bulundurularak muhtemel riske uygun düzeyde alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tedbirler asgari olarak;
a) 5 inci maddede yer alan ilkeler çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gü-

venlik politikalarını belirlemeyi,
b) İstem dışı, yetki dışı ya da mevzuata aykırı olarak; kişisel verilerin tahrip edilmesi,

kaybolması, değiştirilmesi, depolanması veya başka bir ortama kaydedilmesi, işlenmesi, ifşa
edilmesi ve söz konusu verilere erişilmesi gibi ihlallere karşı kişisel verilerin korunmasını,

c) Kişisel verilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini ve kişisel verilerin
saklandığı sistemler ile kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan uygulamaların güven-
liğinin sağlanmasını,

içerir. 
(3) Kurum, gerekli gördüğü hâllerde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin işletmecilerden,

bilgi ve belge isteyebilir, ayrıca idari yaptırım uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla söz ko-
nusu güvenlik tedbirlerinde değişiklik talep edebilir.
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(4) İşletmeciler, kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin iş-
lem kayıtlarını iki yıl saklamakla yükümlüdür.

(5) İşletmeciler, yetkilendirdikleri taraflarca bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmesi
de dâhil olmak üzere, sundukları hizmetler kapsamında elde ettikleri verilerin gizliliğinin, gü-
venliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve amacı doğrultusunda kullanılmasının temininden
sorumludur.

Riskin ve kişisel veri ihlalinin bildirilmesi

MADDE 7 – (1) İşletmeciler, şebekelerinin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini tehdit
eden belirli bir risk olması durumunda; 

a) Bu risk hakkında, 
b) Bu riskin işletmeci tarafından alınan tedbirlerin dışında kalması hâlinde, söz konusu

riskin kapsamı ve giderilme yöntemleri hakkında, 
ilgili aboneleri/kullanıcıları en kısa sürede bilgilendirir.
(2) İşletmeciler, kişisel veri ihlali olması durumunda 6698 sayılı Kanun ve ilgili mev-

zuata uygun yöntemlerle Kuruma, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ve ilgili abonelere/kul-
lanıcılara en kısa sürede bildirimde bulunur.  

Açık rıza alma şartları

MADDE 8 – (1) İşletmeciler, aboneden/kullanıcıdan açık rıza alınmasını gerektiren
durumlarda aşağıdaki şartları yerine getirir:

a) Açık rıza beyanı belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili işlem öncesinde alınır. Belirli
bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki rızalar geçersiz
kabul edilir.

b) Açık rıza beyanı özgür iradeyle açıklanmış olmalıdır. Abonelik tesis edilmesi ve te-
mel elektronik haberleşme hizmetleri veya cihazların sunulması, abonenin/kullanıcının veri-
lerinin işlenmesine yönelik açık rıza verme ön şartına bağlanamaz. Hediye dakika, SMS ve
veri gibi ek fayda sağlanması karşılığında aboneden/kullanıcıdan açık rıza talep edilebilir.

c) Abone/kullanıcı, açık rıza beyanının alınması öncesinde; işlenecek kişisel veri türü
ile trafik ve konum verisi türleri, kapsamı, işlenme amacı ve süresi hakkında işletmeciler tara-
fından açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilir. Bu bilgilendirmenin yazılı yapılması halinde
yazılar en az on iki punto ile hazırlanır.

ç) İşletmecinin gerekli bilgilendirmeyi yapması sonrasında abonenin/kullanıcının
“evet/onay/kabul” şeklindeki irade beyanı yazılı veya elektronik ortamda alınır. Söz konusu
irade beyanı rıza alınan duruma özgü olmalıdır. Bu irade beyanı, bir sözleşmenin veya hizmetin
kabulü ya da pazarlama amaçlı haberleşmelere onay verilmesi ve benzeri hukuki işlemlere yö-
nelik irade beyanları ile birleştirilemez.

d) İşletmeciler, abonelerin/kullanıcıların açık rızalarını gösteren kayıtları, ilgili mevzuat
hükümlerinde yer alan süreler saklı kalmak kaydıyla, asgari abonelik süresince saklamakla yü-
kümlüdür.

e) Trafik ve konum verilerinin üçüncü taraflara aktarımının söz konusu olduğu durumlar
için;

1) Aktarılacak verinin kapsamı,
2) Aktarılacak tarafın adı ve açık adresi,
3) Aktarma amacı ve süresi,
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4) Üçüncü tarafın yurt dışında olması halinde verinin aktarılacağı ülkenin adı,
şeklindeki bilgiler verilerek ayrıca açık rıza alınır. Bu bilgilerde değişiklik olması ha-

linde tekrar açık rıza alınır.
f) İşletmeciler, trafik ve konum verilerinin açık rıza alınarak üçüncü taraflara aktarımı-

nın söz konusu olduğu durumlarda, bu verilerin sadece açık rıza bilgilendirmesinde belirtilen
üçüncü taraflarca ve belirtilen amaçla işlenmesini temin etmekle yükümlüdür.

Trafik ve konum verilerine ilişkin aydınlatma yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) 6698 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere,
trafik ve konum verilerinin işlenebildiği hallerde işletmeciler, işlenebilecek trafik veya konum
verisi türleri, işleme amacı ve süresi hakkında abonelere/kullanıcılara bilgi vermekle yüküm-
lüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlanan İmkânlar

Numaranın gizlenmesi

MADDE 10 – (1) İşletmeci, arayan numaranın görünmesine imkân sağladığı durum-
larda;

a) Arayan kullanıcıya basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak numarasını gizleme imkânı
sağlamakla,

b) Aranan aboneye basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, gelen aramalarda arayan nu-
maranın gösterilmesini engelleme imkânı sağlamakla,

c) Arayan kişinin numarasını gizlemesi hâlinde, ancak aranan abonenin/kullanıcının
gizli arama alma yönündeki iradesini daha önceden işletmeciye beyan etmiş olması durumunda
çağrıyı sonlandırmakla,

yükümlüdür.
(2) İşletmeci, yönlendirilmiş aramalar gibi bağlanılan numaranın görünmesine imkân

sağladığı durumlarda, bağlanılan aboneye basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, bağlanılan nu-
maranın arayan kullanıcıya gösterilmesini engelleme imkânı sağlamakla yükümlüdür.

(3) İşletmeci, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen imkânlar hakkında abonelerini/kul-
lanıcılarını kısa mesaj, internet veya benzeri araçlarla bilgilendirmekle yükümlüdür.

(4) Arayan numaranın gizlenmesi imkânı, acil yardım çağrıları için geçerli değildir.
Otomatik çağrı yönlendirme

MADDE 11 – (1) İşletmeci, aboneye/kullanıcıya kendisine üçüncü kişilerden gelen
otomatik yönlendirmeleri ücretsiz ve basit yöntemlerle durdurma imkânı tanır.

(2) İşletmeciler tarafından başka bir numaraya veya otomatik mesaj sistemine yapılan
yönlendirmelerin ücretli olması hâlinde, abonenin/kullanıcının onayı alınır.

Ayrıntılı faturalarda gizlilik

MADDE 12 – (1) İşletmeciler, abonelerin talep etmeleri hâlinde kullanım detayında
veya ayrıntılı faturada yer alan telefon numaralarının bazı rakamlarının gizlenmesini sağlar.

Abonenin/kullanıcının diğer hakları

MADDE 13 – (1) İşletmeciler, abonelerin/kullanıcıların verilerinin işlenmesine yönelik
olarak, kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle vermiş oldukları açık rızayı
aynı yöntem ya da daha basit bir yöntem ile her zaman ücretsiz olarak geri almalarına imkân
sağlar. Bu imkâna ilişkin bilgilendirme de açık rıza alınması sırasında yapılır.
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(2) İşletmeciler tarafından her yılın üçüncü çeyreği içinde, mobil numara bilgisi bulunan
abonelere/kullanıcılara asgari kısa mesajla, diğerlerine e-posta veya arama yöntemlerinden biri
ile olmak üzere, daha önce alınan açık rızaları kapsamında verilerinin işlendiğine dair bilgi-
lendirme yapılır. Aksi durumda daha önce verilen açık rızalar kapsamındaki veri işleme faaliyeti
bilgilendirme yapılıncaya kadar durdurulur.

(3) İşletmeciler tarafından bu Yönetmelik kapsamında engelli tarifelerinden yararlanan
abonelere/kullanıcılara yapılacak bilgilendirmeler, işitsel ve/veya görsel yöntemler kullanılarak
Kurum düzenlemelerine uygun şekilde gerçekleştirilir.

(4) Aboneliğin sonlanması halinde, sona erme tarihi itibarıyla, abonenin aksi talebi ol-
maması halinde daha önce verilen tüm açık rızalar geri alınmış sayılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki abonelere/kullanıcılara yapılacak tüm bilgilendirme-
ler, ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki bilgilendirmeler, açık rıza, abone/kullanıcı talebi ve
onayına ilişkin ispat sorumluluğu işletmeciye aittir.

(7) Açık rızanın geri alınması durumunda işletmeci açık rızaya dayalı olarak yapılan
veri işleme faaliyetlerini derhal durdurur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar
MADDE 14 – (1) İşletmecilerin bu Yönetmelik ile belirlenen yükümlülükleri yerine

getirmemeleri hâlinde 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kurumun yetkisi
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uy-

gulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları be-
lirlemeye ve uygulama birliğini sağlamaya Kurum yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 17 – (1) Mevzuatta 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Ko-
runması Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut rızaların durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hukuka

uygun olarak alınmış rızalar geçerli sayılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce rızaları alınarak verileri işlenen

tarafların abonelikleri sona ermesine rağmen açık rızaları olmaksızın verilerinin işlenmeye de-
vam etmesi durumunda bu işlem, ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler saklı kalmak kay-
dıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde durdurulur.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araş-

tırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
ç) Merkez (KTÜ-MERLAB): Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Labo-

ratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
f) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma labo-

ratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendir-
mek ve bunların AR–GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artır-
mak.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2020 – Sayı : 31324



c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Kamu, özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler
üretilmesini sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında
işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin
bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de
yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

e) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-
tarımını hızlandırmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze bağlı kurulan Merkez laboratuvarlarının geliştirilmesi için uygun cihazların

alımını önermek.
b) Laboratuvardaki cihazların kullanımı ve analizlerin yapılışı için eleman yetiştiril-

mesini sağlamak.
c) Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerde seçilen

araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek.
ç) Farklı alanlarda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışma-

larını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek.
d) Üniversitenin bilimsel araştırma projelerini, kamu kurum ve kuruluşları tarafından

desteklenen projeleri yürüten araştırıcıları Merkeze bağlı laboratuvar olanakları ile destekle-
mek.

e) Kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek.

f) Sanayi ile işbirliği çerçevesinde ilgili firmaların problemlerine çözüm üretilmesine
olanak sağlamak.

g) Üniversite başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların ve özel sektörün ihtiyaç
duydukları analiz ve ürünleri yapmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
h) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans

tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu
amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek.

ı) Merkezin ilgi alanına giren Üniversiteye bağlı enstitü/fakülte/yüksekokul ve meslek
yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki
uygulama, pratik çalışma ve staj gibi ihtiyaçlara imkânlar dâhilinde katkı sağlamak.

i) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak Rektörlükçe ve Üniversitenin
diğer yetkili organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
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a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Üniversitenin mühendislik ala-
nındaki fakültelerinden bir, fen alanındaki fakültelerinden bir ve sağlık alanındaki fakültele-
rinden bir olmak üzere toplam üç kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendi-
rilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre yardımcı olmaktır. Müdürün katıl-
madığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı katılır. Müdürlüğe vekâlet süresi altı aydan fazla
olamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yö-

netmek.
b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, Yönetim Kuruluna başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ç) Merkez laboratuvarı işlevlerinin, işleyişinin, planlamasının ve sürekli gelişiminin il-

gili tüm kurul/kişiler arasında işbirliği içinde verimli ve yararlı şekilde gerçekleşmesini sağla-
mak.

d) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki
raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Bir sonraki yıla ait çalışma faaliyetlerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme
ve onayına sunmak.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
g) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütülüşü ve işleyişini izlemek ve denetle-

mek.
ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
ı) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan,

ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendi-
rilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından

önerilerek; Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversitede

görevli öğretim üyeleri arasından seçilmiş kişiler ile birlikte yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan

üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden

görevlendirilebilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katıl-

mayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği

herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafın-

dan görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez Müdür başkanlığında toplanır. Müdürün

katılamadığı toplantılara, vekâlet verdiği müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdür, gerekli gör-

düğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı,

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış

sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma prog-

ramını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak.

c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak analiz ücretlerinin, ilgili mevzuat uyarınca tespitini teminen tek-

lif hazırlamak.

f) Gerektiğinde, Danışma Kurulunun görüş ve önerilerine başvurmak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları konusunda deneyimli,

Üniversite içinden veya gerektiğinde Üniversite dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen on üyeden oluşur. Görev süresi dolan veya görevle-

rinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine, Yönetim Kurulu ile birlikte

yılda en az bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezdeki laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili

konularda görüş ve önerilerde bulunmak.
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b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektör onayıyla Merkezin faaliyetleri

içerisinde yer alan çeşitli analiz, test, ölçüm ve üretimlerin gerçekleştirildiği alt laboratuvarlar

kurulabilir. Kurulacak alt laboratuvar, Müdüre karşı sorumlu olan ve Müdürün önerisi ile Rektör

tarafından görevlendirilen laboratuvar sorumluları tarafından yönetilir.

(2) Laboratuvar sorumlularının görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağ-

lamak, çalışmaları planlamak ve sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini

sağlamak, aletlerin bakım ve onarımını yaparak veya yaptırarak bunların çalışır durumda ol-

masını sağlamak, ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda

çalışmalar yapmaktır.

Merkezin yeri ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 15 – (1) Merkezin yeri Rektörlükçe tahsis edilen yerdir. Merkezde idare ve

diğer hizmetler Rektörlükçe görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkezin kurulumu sırasında ve daha sonra Merkezin geliştirilmesi

ile ilgili alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 19 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler

hakkında 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/32)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdü-

rülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli
hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması,
hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenme-
sidir.

(2) Bu Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık
desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı

olarak; illerde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen
formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen koruma ve ıslah projelerini,

b) Anaç koyun ve keçi: 6/11/2020 tarihi itibarıyla TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan
kayıtlarda 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

c) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Arıcılara ait kovanlara dair bilgilerin kayıt altına alın-
dığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini, 

ç) Arılı kovan: Üreme kabiliyeti bulunan ana arılı ve en az dört arılı çerçeveye sahip
(eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı kolonisini,

d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
e) Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğası: Bakanlıktan izin alınarak ıslah amaçlı

tabii tohumlamada kullanılan sığır cinsi boğaları (manda dahil),
f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
g) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça düzenlenen en az

104 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya
kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış kişiyi,

ğ) Damızlık ana arı: Kontrollü izole alanda veya suni tohumlama ile üretilen, ırkının
özelliklerini taşıyan, üretim yılı için belirlenen renk ile işaretli/numaralı ana arıyı,

h) Damızlık koç ve teke: Islah programına dahil, SOYBİS’te kayıtlı ve verimlerine göre
değerlendirilerek seçilen aday safkan koç ve tekeleri,

ı) Damızlık koyun ve keçi: Islah programına dahil, SOYBİS’te kayıtlı ve doğum yapmış
safkan koyun ve keçileri,

i) Dişi manda: 1/1/2020 tarihinden önce doğmuş dişi mandaları,
j) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen gebe veya gebe olmayan dişi

sığırı (manda dahil),
k) Düve Destekleme Kayıt Sistemi: Düve alım desteği ile ilgili bilgilerin kayıtlarının

tutulduğu, izlendiği, raporlandığı ve duvedestek.tarim.gov.tr adresindeki Bakanlık kayıt siste-
mini,
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l) E-ıslah: Islah amacıyla sığır cinsi hayvanların soy kütüğü ve verimlerine ilişkin ka-
yıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

m) Elit sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk Elinde Islah Programı kapsamında,
kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan işletme sürülerini,

n) Enstitü: TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerini, 
o) Halk Elinde Islah Programı: TAGEM tarafından koyun-keçi ve Anadolu Mandala-

rında yetiştirici şartlarında ülkesel düzeyde uygulanan ıslah projelerini,
ö) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların Sığır

Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,
p) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
r) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakan-
lıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya
kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi, 

s) Islah programı: Ulusal ve/veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzen-
lemek/yönlendirmek amacıyla yapılan ve yayınlanan çalışma planını,

ş) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
t) İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi (İKS): İpekböceği yetiştiriciliğine ait bilgilerin kayıt

altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
u) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakım ve beslemesinin yapıldığı Ba-

kanlık kayıt sistemine kayıtlı yerleri,
ü) İşletme tescil belgesi: İşletmelere il veya ilçe müdürlüklerince verilen onaylı belgeyi,
v) İzole bölge: Bakanlık tarafından bazı hayvan türlerinin girişine ve yetiştirilmesine

yasaklama veya kısıtlama getirilen yerleri,
y) Karar: 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
z) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda

İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kural-
larına Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay veya şartlı onay almış işletmeleri,

aa) Kırmızı Et Kayıt Sistemi (KES): Üreticilerin, kesimhanede kestirdiği hayvanlara
ve karkaslarına ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

bb) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hay-
vanı tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tara-
fından izin verilen yer ve süre içinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

cc) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine
üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kaydedildiği
ve destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını, 

çç) Küpe: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile
2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvan-
ların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun
olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını,

dd) Manda Islah Sistemi (MIS): Islah amacıyla manda türü hayvanların soy kütüğü ve
verimlerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

ee) Onaylı süt çiftliği: Bakanlıkça belirlenen standartlarda süt ürettiğine dair sertifika-
landırılan işletmeyi,

ff) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynaklarını yerinde ko-
ruma ve geliştirme (Halk Elinde Hayvan Islahı) ülkesel projelerini,

gg) Proje lideri: TAGEM tarafından alt projelerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen
kişiyi,
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ğğ) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projele-
rinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği halk elinde hayvan ıslahı uygulama
esasları talimatını,

hh) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme (Halk Elinde Hayvan
Islahı) projelerinde projenin işleyişi, idari ve desteklemeye esas konuların görüşülüp karara
bağlandığı ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

ıı) Resmî veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner he-
kimi,

ii) Satış belgesi: Fatura/e-Fatura (düzenleyenin onayladığı çıktısı ve xml formatında,
silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı) veya müstahsil makbuzunu,

jj) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma projelerinde;
TAGEM, Enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

kk) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner He-
kimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına
ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

ll) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen
Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,

mm) SOYBİS: Küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutul-
duğu kayıt sistemini,

nn) Soy kütüğü: Hayvan ırklarına göre yetiştirme ve verim kayıtlarının tutulduğu, iz-
lendiği, raporlandığı ve belgelendirildiği Bakanlık kayıt sistemini,

oo) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme (Halk Elinde
Hayvan Islahı) projelerinde; yetiştirici/yetiştirici temsilcisi ile enstitü ve/veya il müdürlüğü
arasında Proje uygulama esasları talimatına göre yapılan sözleşmeleri,

öö) Süt verim ölçüm metodu: İşletmede, bir ineğin günlük süt veriminin bilgisayarlı
sağım sistemi veya sağım sistemine bağlanılan süt ölçüm cihazı veya süt ölçüm kovası ile ya-
pılan ölçümlerini,

pp) Taban sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk Elinde Islah Programı kapsamında
ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

rr) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
ss) Tiftik Kayıt Sistemi (TKS): Tiftik üreticilerinin ve tiftik satışına ilişkin kayıtların

tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
şş) TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetme-

liği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hü-
kümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar
ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

tt) Veteriner Bilgi Sistemi: Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) yer alan hayvan has-
talıkları, aşı uygulamaları ve hayvan sağlığı desteklemelerine ait kayıtlar ve benzeri bilgilerin
tutulduğu sistemi,

uu) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen şartlara ve sağlık şartlarına uygun
olduğunu gösteren, resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

üü) Yerinde koruma: Ait olduğu ırkın özelliklerini muhafaza etmek üzere, yerli evcil
hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yetiştirme
yapılan işletmelerde korunmasını,

vv) Yetiştirici merkezleri: 27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve
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3/10/2006 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39) kapsamında kurulan
düve yetiştirici merkezleri ile 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve 15/4/2017 ta-
rihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/19) kapsamında kurulan
manda yetiştirici merkezlerini,

yy) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve gelişti-
rilmesi (Halk Elinde Hayvan Islahı) projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerin yazılı
muvafakatı/taahhütnamesi ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

zz) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişileri,
aaa) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Ka-

nuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen ve
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti
yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan üst birlik ortağı koope-
ratifleri,

bbb) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında,
verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar

Buzağı desteklemesi
MADDE 4 – (1) Buzağı desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ya-

pılır:
a) Buzağılar 2020 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı olmalı ve buzağıların

her iki veri tabanında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum ta-
rihleri aynı olmalıdır.

b) Buzağı, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle
yaşamış olmalıdır. Ancak, en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi
bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilir. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları
tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılır. İşletmeler, il/ilçe müdürlüklerine müracaat
ederler; şartları sağlayan işletmelerin listesi, askı ve/veya hak ediş listelerinin yayımlanmasın-
dan önce HAYGEM’e bildirilir.

c) Buzağıların programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) yapılmış ve
Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşı şartı
aranmaz.

ç) Buzağıların analarında, 2020 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağıla-
ma yaşı en fazla 810 gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki
süre en fazla 450 gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan
ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. İneklerin, TÜRKVET kayıtlarında bu-
lunan, ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen buzağıları hesaplamalarda dikkate alınmaz. 20/11/2019
tarihli ve 30954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama
Tebliği (Tebliğ No: 2019/54)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen
üreme kriterleri, 1/9/2020 tarihinden önce doğan buzağılar ile embriyo transferi sonucu doğan
buzağıları kapsamaz.

d) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır. Çoklu doğumlarda her bir buzağı
desteklemeden faydalandırılır.
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e) Destekleme ödemesi yapılan buzağıya, ilave destekleme koşullarının sonradan oluş-
ması durumunda sonraki dönemlerde ilave ödemeler yapılmaz.

f) Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, e-ıslah veri ta-
banına başvurusu girilen işletme sahibine yapılır.

g) Destekleme ödemeleri, iki dönem halinde yapılır. Her iki dönemde destekleme şart-
larını sağlamadığı için destekleme alamayan buzağılar, sonraki süreçte şartları sağlasa da des-
tekleme kapsamına alınmaz.

ğ) Destekleme süreci içerisinde ve ilgili mevzuat kapsamında, buzağıların küpeletil-
mesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması
ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden ye-
tiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin zamanında yapılmasından ise görevli
kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Kararda belirtilen illerde doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buza-
ğılara ilave destek verilir.

(3) Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan veya
bu ırkların Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılara,
birinci fıkrada belirtilen şartları da taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılır.

(4) Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğaların sperması ile suni tohumlama so-
nucu doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir.

(5) Soy kütüğüne kayıtlı olan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayarak buzağı des-
teğini hak eden ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyan buzağılara ilave destek verilir:

a) Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğmuş ve anası kendi
ırkı ile tohumlanmış olmalıdır. Yerli ırk analarda ırk uyumu şartı aranmaz. İşletmenin soy kü-
tüğüne giriş tarihinden önce doğan buzağılar ilave destekten faydalandırılmaz.

b) Buzağının doğduğu işletme, soy kütüğüne 1/10/2020 tarihinden önce kaydedilmiş
ve 31/12/2020 tarihi itibarıyla kayıtlı olmalıdır. Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık
sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmalıdır.

c) İşletmede, Bakanlık veya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin
talimatlarına uygun olarak, üçten az olmamak üzere destekleme yılı itibarıyla soy kütüğünde
bulunduğu sürenin (ay olarak) 2/3’ü oranında aylık süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

ç) Süt ölçüm tarihinde, işletmenin etçi ırk ve melezleri hariç inek sayısının en az
% 60’ının süt ölçümü yapılmış ve süt ölçüm tarihinden itibaren 120 gün içerisinde e-ıslaha
kaydedilmiş olmalıdır.

d) Süt ölçüm tarihinde, süt ölçümü yapılmış en az 10 ineğin en az yarısında aynı mik-
tarda süt verim kaydı olması durumunda, işletmenin bu tarihteki süt ölçümü geçersiz sayılır.

e) Süt verim ölçümleri, standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmeli, öl-
çümler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya sağım sisteminden temin edilmiş olmalıdır. Askı
veya hak ediş listelerinin hazırlanması aşamasında işletmenin süt verim ölçüm metodu e-ıslahta
tanımlanmış olmalıdır. 

f) Süt verim ölçümlerinin, talimatlara uygun olarak yapılmasından ve e-ıslaha kayde-
dilmesinden yetiştiriciler, yetiştiricilerin bilgilendirilmesinden, bildirilen süt verim ölçümlerinin
zamanında e-ıslaha kaydedilmesinden ve denetlemelerin yapılmasından Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumludur.

(6) Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum ta-
rihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve bilgisinin e-ıslah veri tabanına kayde-
dilmiş olması gerekir.

(7) İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, bu-
zağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar
% 75’i, 101-500 başa kadar % 50’si ödenir. Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı,
en yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplanır. İkinci dö-
nemde, birinci dönemde destek alan buzağı sayısı da dikkate alınarak ödeme yapılır.
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(8) Gerçek veya tüzel kişilik adına birden fazla işletme olması durumunda, kademeli
ödeme her bir işletme numarası için ayrı uygulanır. 

(9) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyor-

larsa, almak istedikleri örgüt üzerinden, kooperatifler aracılığıyla almak isteyenler bölge veya
il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğü ilave destekleme alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il
birlikleri üzerinden; herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine
başvururlar.

b) Başvurular, birinci dönem için 31/12/2020 tarihine kadar, ikinci dönem için ise
1/4/2021-15/6/2021 tarihleri arasında yapılır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler,
ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçer-
sizdir. Başvurular destekleme yılı için geçerlidir.

c) Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin baş-
vurularından sorumludur. Bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi
bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru yapmak zorundadır. Yetiştirici/üretici örgütleri,
her ne sebeple olursa olsun üyesinin yazılı destekleme başvurusunu geri çeviremez. Üyesinin
destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu üyeleri adına başvuru
yapamazlar.

(10) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin hazırlanması:
a) Destekleme başvuruları, birinci dönem için 15/1/2021, ikinci dönem için ise 1/7/2021

tarihine kadar, il/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslaha kaydedilir. Yanlışlıkların veya süresi içe-
risinde başvuru olduğu halde girilmeyen eksikliklerin giderilmesi için 1 ay süreyle uzatılarak
e-ıslah başvuru kayıtları açılır.

b) Başvuruların son kayıt tarihindeki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının verilerin-
den, birinci dönemde destekleme yılının ilk sekiz ayında doğan buzağılar için, ikinci dönemde
ise destekleme yılının tümünde doğan ancak birinci dönemde destekleme almayan buzağılar
için desteklemeye esas icmal-1 (askı) listesi 10 iş günü içerisinde HAYGEM tarafından hazır-
lanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İl/ilçe müdürlükleri, icmal-1 listelerini sistemden alarak 10 iş
günü süre ile askıya çıkarır. Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri tutanağa bağlanır.

c) Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili
olarak birinci dönem için 15/2/2021, ikinci dönem için 2/8/2021 tarihine kadar ilgili sistemlerde
gerekli iş ve işlemler yapılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş
kabul edilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

ç) Askı sonrası işlemlerin tamamlandığı tarihteki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının
verilerinden, ilçe bazlı icmal-2 (hak ediş) listeleri 10 iş günü içerisinde HAYGEM tarafından
hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, yayımlanan listeleri onaylayarak il mü-
dürlüğüne gönderir.

d) İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayım-
lanan icmal-3 (il özet hak ediş) listesi, il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak listenin
yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(11) 2/8/2021 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına
alınmaz.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
MADDE 5 – (1) Islah amaçlı süt içerik analizi desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara

ve kurallara göre yapılır:
a) İşletme, 1/10/2020 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş, işletme süt ölçüm me-

todu tanımlanmış ve en az geçerli bir süt analizi yapılmış, en az on baş suni tohumlama sonucu
doğmuş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip olmalıdır.
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b) İneklerde, 1/2/2020-31/12/2020 tarihleri arasında en az iki olmak üzere yağ ve pro-
tein oranı ile somatik hücre sayısı yönünden geçerli süt içerik analizi yaptırılmış olmalıdır.

c) Analizlerde, yağ ve protein oranı için %2,5-7 arasında olan değerler, somatik hücre
sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak destekleme kap-
samına alınır.

ç) Geçerli iki analiz arasındaki süre en az 20 gün olmalıdır.
d) Bir işletmede, analiz yapılan tarihteki analiz sonuçlarının (% yağ ve/veya protein)

aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılır.
Süt analiz sonuçlarında tereddüt olması halinde Bakanlıkça yapılan değerlendirme esastır.

e) Süt analizleri, Bakanlıktan izinli veya ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin bu amaçla
kurdukları laboratuvarlarda yapılır. Süt analiz sonuçları, analiz yapılan cihazdan online olarak
e-ıslah veri tabanına aktarılır.

f) Destekleme yılında süt analizi yapılan her inek için bir kez destekleme yapılır. İneğin
işletme değiştirmesi halinde, desteklemeden son analizi yaptıran ve desteklemenin tüm şartla-
rını sağlayan işletme yararlandırılır.

g) Süt analizi yapılan ineğin son buzağılaması 1/12/2020 tarihinden önce ve analiz tarihi
ile arasındaki süre en fazla 610 gün olmalıdır.

ğ) İneğin analiz öncesi son buzağılamasından, e-ıslahta kayıtlı buzağısı olmalıdır. Yavru
atmalar buzağılama olarak kabul edilmez, varsa önceki buzağılama dikkate alınır.

h) Askı veya hak ediş listelerinin hazırlanması aşamasında, ineğin son buzağılamasın-
dan sonra en az 3 olmak üzere, günlük süt verim ölçümü yapılmış olmalıdır.

ı) Süt içerik analizi yapılan inek, analiz tarihinde TÜRKVET veri tabanında aynı işlet-
mede, cinsiyeti dişi ve yaşıyor olmalıdır. 

(2) Islah amaçlı süt içerik analiz çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha aktarımın-
dan, damızlık sığır yetiştirici il birlikleri ve Merkez Birliği sorumludur.

(3) 2020 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde buzağı desteklemesine damızlık
sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de
başvuru yapmış sayılır. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 1/2/2021 tarihine
kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlük-
lerine başvuru yapabilir, buzağı desteklemesi olmadığı için sonradan yapılan bu başvurular il
müdürlüklerince liste halinde askı veya hak ediş işlemleri öncesi HAYGEM’e bildirilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesine ilişkin hususlar şunlardır:
a) HAYGEM tarafından 2021 yılı Şubat ayının ikinci yarısında e-ıslah sistemi üzerinden

ıslah amaçlı süt içerik analizine ait icmal-1 (askı) listeleri hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır.
Sistemden alınan icmal-1 listesi, il/ilçe müdürlükleri tarafından 10 iş günü süre ile askıya çı-
karılır. Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri, yetiştirici birliği temsilcilerinin de iştirakiyle
tutanağa bağlanır.

b) İl/ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili
olarak 15/3/2021 tarihine kadar ilgili sistemlerde gerekli iş ve işlemler yapılır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar
değerlendirmeye alınmaz

c) 2021 yılı Mart ayının ikinci yarısında ilçe bazlı icmal-2 (hak ediş) listeleri HAYGEM
tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, yayımlanan listeleri onayla-
yarak il müdürlüğüne gönderir.

ç) İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayım-
lanan icmal-3 (il özet hak ediş) listesi, il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak listenin
yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HAYGEM’e gönderilir.
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Malak desteklemesi
MADDE 6 – (1) Malak desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ya-

pılır:
a) Malaklar, 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.
b) Malaklar küpelenerek, doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu

işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.
c) Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere, malakların programlı

aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kay-
dedilmiş olmalıdır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kural-
lara göre yapılır:

a) Malakların doğduğu işletme, 31/12/2020 tarihine kadar MIS’a kaydedilmiş olmalı-
dır.

b) Malakların ana ve babası MIS’ta kayıtlı olmalıdır.
c) Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy

kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.
(3) Suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve

kurallara göre yapılır:
a) Malaklar, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi almaya hak kazanmış ol-

malıdır.
b) MIS’ta suni tohumlama kaydı bulunmalıdır. 
(4) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla,

üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
b) Birinci dönem başvurular 31/12/2020 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular

1/7/2021-1/8/2021 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde
başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulun-
duğu halde, eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliğin
giderilmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

(5) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvuruları; il/ilçe müdürlükleri tarafından, malak desteği için TÜRKVET,

soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi için ise MIS’ta yayımlanan destek almayı hak
eden malak listesi üzerinden değerlendirilir ve buna göre icmal-1 hazırlanır. Hazırlanan birinci
dönem icmal-1 listesi 25/1/2021 tarihinden itibaren, ikinci dönem icmal-1 listesi 23/8/2021 ta-
rihinden itibaren 5 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bi-
timi tutanağa bağlanır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır; askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 iş günü içerisinde il
müdürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak birinci dönem ödeme icmali 26/2/2021 tarihine kadar,
ikinci dönem ödeme icmali 17/9/2021 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet
sitesinde yayımlanır. 

(6) Malak desteklemelerinde, soy kütüğü faaliyetlerinin, soy kütüğüne kayıtlı malak
ilave desteklemesine ve suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesine esas kayıtların
doğruluğundan Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu
olup bu birlikler haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak
için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
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Dişi manda desteklemesi
MADDE 7 – (1) Dişi manda desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre

yapılır:
a) Dişi mandanın doğum tarihi 1/1/2020 tarihinden önce olmalıdır.
b) İşletmeler ve dişi mandalar 31/12/2020 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı olma-

lıdır.
c) TÜRKVET’te dişi mandaların işletmeye geliş tarihi, 1/10/2020 tarihinden önce ol-

malıdır.
ç) Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2020- 31/12/2020 ta-

rihleri arasında diğer illerdeki işletmelerine veteriner sağlık raporu ile nakletmeleri halinde,
desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve
kurallara göre yapılır:

a) Dişi mandalar 31/12/2020 tarihi itibarıyla MIS’ta kayıtlı olmalıdır.
b) İşletmede, 2020 yılında en az 5 ay süt ölçümü yapılmış olmalıdır. 
c) Süt ölçümü yapılan ayda, sağılan mandaların en az yarısının süt verimleri ölçülmüş

ve MIS’a kaydedilmiş olmalıdır. 
ç) Süt verimleri; standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmüş olmalı, öl-

çümler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya sağım sisteminden temin edilebilmelidir.
d) Ön soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar bu desteklemeden yararlanamazlar.
e) Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy

kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.
(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla,

üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur. 
b) Başvurular 31/12/2020 tarihine kadar yapılır.
(4) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvuruları; il/ilçe müdürlükleri tarafından, dişi manda desteği için

TÜRKVET, soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesi için ise MIS’ta yayımlanan
destek almayı hak eden işletmelerin listesi üzerinden değerlendirilir ve buna göre icmal-1 ha-
zırlanır. Hazırlanan icmal-1 listesi 25/1/2021 tarihinden itibaren 5 iş günü süre ile il/ilçe mü-
dürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 iş günü içerisinde il
müdürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak 26/2/2021 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet
sitesinde yayımlanır. 

(5) Dişi manda desteklemelerinde, soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğüne kayıtlı
dişi manda ilave desteklemesine esas kayıtların doğruluğundan Türkiye Damızlık Manda Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup bu birlikler haksız ödemeleri engellemek
ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi
MADDE 8 – (1) Anaç koyun ve keçi desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kural-

lara göre yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçilerin yaşları 6/11/2020 tarihi itiba-

rıyla 15 ay ve üzeri olmalıdır. 
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b) Yetiştirici, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.
c) Anaç koyun ve keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET’te kayıtlı olmalı-

dır.
ç) Desteklemelerde, 6/11/2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki

kayıtlar üzerinden il/ilçe müdürlüklerince işletmede, süresi içerisinde, yerinde yapılan tespitler
esas alınır. 

d) Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiri-
ciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunmalıdır.

(2) KKBS’de kesin icmale aktarılan anaç küçükbaş hayvanlardan saf ırk Tiftik (Ankara)
keçilerine Kararda belirtilen tutarda ilave destek verilir. 

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık

koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 4/12/2020 tarihine kadar başvurur. Birlik,
6/11/2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır.

b) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, başvurularını aldıkları yetiştiricilerin
kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunun (aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C.
kimlik numarası, sahiplik bilgisi, anaç hayvan sayısı ve benzeri) kontrolünü TÜRKVET’ten
yaparak hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek
TÜRKVET’te gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.

c) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri almış oldukları başvuruları 4/12/2020
tarihine kadar KKBS’ye kaydeder ve KKBS’den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini
içeren listeleri 11/12/2020 tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne iletir.

ç) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri başvuru listelerindeki bilgilerin doğru-
luğundan sorumludur. Başvuru listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırıl-
maz.

(4) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvurusu yapılan hayvanların, 6/11/2020 tarihinde TÜRKVET’ten

KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından işletmede
yerinde tespitleri yapılır. 

b) Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne tespit için,
belirtilen süre içerisinde başvurur. 

c) Başvuruda bulunan yetiştiricilerin hayvanlarının 6/11/2020 tarihi sonrasında il/ilçe
müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı il sınırları
içerisindeki işletme/işletmelerinde olması zorunludur.

ç) 6/11/2020 tarihinden sonra il/ilçe müdürlüklerince düzenlenmiş olan veteriner sağlık
raporları yerinde tespit olarak kabul edilir.

d) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip icmal-1 listeleri KKBS’den
alınarak 10 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tu-
tanağa bağlanır.

e) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, bilgiler
doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak
doğurmaz.

f) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır ve askı süresi bitiminden itibaren 10 iş günü
içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi
bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

g) Desteklemeye esas KKBS’den alınan icmal-2 listesi ilçe müdürlüklerince onaylanır
ve 3 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir. 

ğ) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak en geç 3 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir. 
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(5) Göçer yetiştiricilerin anaç koyun ve keçilerine Kararda belirtilen ilave destekleme
işlemleri aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Anaç koyun ve keçi desteklemeleri kesin icmal işlemlerinin tamamlanmasını mütea-
kip, göçer yetiştiricilerin il/ilçe müdürlüklerince düzenlenmiş veteriner sağlık raporlarında yer
alan desteklemesi uygun görülen anaç koyun ve keçilerinin KKBS’de açılacak olan ilgili
modüle kaydı gerçekleştirilir.

b) Söz konusu veteriner sağlık raporlarının bir nüshası yerinde tespit tutanağına eklenir.
c) Ödemeye esas icmal işlemleri Bakanlıkça belirlenir.
(6) Anaç koyun ve keçi desteklemesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:
a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme

ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
b) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal lis-

teleri KKBS üzerinden yayınlanır.
c) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle

hayvan tespitleri il müdürlüğünce belirlenen süre içerisinde yapılır.
Sürü büyütme ve yenileme desteği 
MADDE 9 – (1) Sürü büyütme ve yenileme desteği aşağıda belirtilen şartlara ve ku-

rallara göre yapılır:
a) 2020 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedil-

miş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılırlar.
b) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler, 10/8/2018-15/8/2019 tarihleri

arasında doğmuş olmalıdır. Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar desteklemeden yararlandı-
rılmaz.

c) KKBS veri tabanında son iki yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler
ve anaç koyun ve keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye ilave olan 15 aylık ve üzeri anaç koyun
ve keçiler ((b) bendinde belirtilen tarih aralığında doğanlar) için Bakanlıkça belirlenecek artış
oranında ilave destek verilir.

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
MADDE 10 – (1) Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve ku-

rallara göre yapılır:
a) Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun/keçi yetiştiricileri

ile bu işletmelerde yetiştirilen ve seçilen damızlık koç/tekeleri alan yetiştiriciler bu destekle-
meden faydalanır.

b) Yetiştirici, il damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.
c) Desteklemeden yararlanacak yetiştiricilerin üyesi olduğu il birliği, Bakanlıktan soy

kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır. Damızlık koç/teke alacak yetiştiricilerin üyesi oldukları
il birliklerinde ise bu şart aranmaz.

ç) Damızlık koyun/keçiler ile koç/tekeler, küpelenmiş ve TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
d) Desteklemeden yararlanacak damızlık koyun/keçiler 15/5/2021 tarihine kadar doğum

yapmış olmalıdır. 15/10/2021 tarihine kadar oluşan ve sisteme girilen kayıtlar üzerinden des-
tekleme ödemesi yapılır. 

e) Desteklemeden yararlanacak damızlık koyun/keçilerin aşım, doğum ve yavrularının
verim kayıtları SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.

f) Damızlık koç/teke satın alan yetiştiricilere yapılacak olan desteklemelerde SOYBİS’te
yayımlanan koç/teke listeleri esas alınır.

g) Soy Kütüğü kapsamına alınan tüm ırklarda doğan yavrular ana, baba ve doğum ağır-
lığı ile birlikte;

1) İvesi, Tahirova ve Sakız koyun ırkları ile Kilis ve Türk Saanen keçi ırklarında 1 (bir)
ay arayla en az 3 (üç) süt ölçümü, 
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2) Tiftik keçisinde SOYBİS’e kayıtlı hayvanlar içerisinde ilkine doğum yapan en az
bir baş hayvanı bulunmak şartıyla, ilkine doğum yapan hayvanın tiftik verimi ve doğan yavru-
ların sekizinci hafta canlı ağırlığı,

3) Diğer koyun/keçi ırklarında, doğan yavruların sekizinci ve yirminci hafta canlı ağır-
lığı,

SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.
ğ) Çoklu doğumlarda tüm yavruların verim kayıtları SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.
h) SOYBİS’e kayıtlı işletmelerde doğan ve seçilen damızlık koç/teke adaylarından alan,

ıslah programına dahil olmak isteyen ve en az 50 baş koyun/keçisi bulunan yetiştiricilere, ıslah
yapacağı ırktan olmak şartıyla, 50 baş koyun/keçi için bir baş koç/teke olmak üzere en fazla 5
baş için destekleme ödemesi yapılır. Yetiştiricilerin satın aldığı koç/tekelerin katılacağı sürü-
lerde saflık aranmaz.

ı) Damızlık koyun/keçiler için küçükbaş soy kütüğü desteklemesinden faydalanan ye-
tiştiriciler, koç/teke listelerinde olması şartıyla kendi işletmesi dışından alacağı koç/tekeler için
de damızlık koç/teke desteğinden yararlanır.

i) Desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı, ıslah programında her il için belirtilen
toplam sayıyı geçemez.

j) Damızlık koç/teke alım-satımı il birlikleri tarafından yapılır ve satış için gerekli bel-
geler birlikler tarafından düzenlenir.

k) Desteklemeden yararlanacak hayvanlar, yıl içerisinde yapılan desteklemeden bir kez
yararlanır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Islah programı kapsamında SOYBİS’e kayıtlı yetiştiriciler, damızlık koyun/keçileri

için üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliğine dilekçe ile 1/12/2020-29/1/2021
tarihleri arasında başvurur.

b) Soy kütüğü işletmelerinden koç/teke alacak yetiştiriciler, SOYBİS’te koç/teke liste-
lerinin yayımlanmasını müteakip 1 ay içerisinde işletmesinin bulunduğu ildeki üyesi olduğu il
damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine taahhütname ve dilekçe ile başvurur. Yapılan baş-
vurular, il birlikleri tarafından Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine
gönderilir. Merkez Birliği tarafından her il için ulusal ıslah programı ve soy kütüğü talimatında
belirtilen hususlara göre, soy kütüğü kaydı olan ve soy kütüğü tutma yetkisi bulunan illere ön-
celik verilerek düzenlenen koç/teke dağıtım listesi HAYGEM’in onayına sunulur. Onaylanan
listeler Merkez Birliği tarafından il birliklerine gönderilir. Koç/teke alım ve dağıtım işlemleri
il birliklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilir. İl birlikleri yetiştirici tarafından satın alınan
koç/teke destekleme başvuru bilgilerini SOYBİS veri tabanına girer. 

c) İl birlikleri, damızlık koyun/keçiler için almış oldukları destekleme başvurularını
son başvuru tarihinden sonraki 5 iş günü içinde sisteme kaydeder. Sistemden aldıkları üyelerinin
isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri 5 iş günü içinde il müdürlüğüne iletir. 

ç) Destekleme ile ilgili başvuru dilekçesi, taahhütname, çalışma takvimi ve icmal ör-
nekleri HAYGEM tarafından talimatla belirlenir.

(3) İcmallerin düzenlenmesi ve itiraz: 
a) İl müdürlüklerine verilen başvuru listelerindeki bilgilerin doğruluğundan il birlikleri

sorumludur. Başvuru listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalanamaz. 
b) İl müdürlükleri tarafından icmal-1 listeleri sistemden alınarak il/ilçe müdürlüklerine

gönderilerek 5 iş günü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır. 
c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içe-

risinde il ıslah kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır, itirazın kabulü halinde ge-
rekli düzeltmeler il müdürlüğü tarafından ilgili sistem üzerinden yapılır. Askı süresince herhangi
bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. 
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ç) İtiraz süresi bitiminde il müdürlükleri tarafından alınan ödemeye esas icmal-2 listeleri
onaylanarak 5 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.  

d) Destekleme ödemeleri, damızlık koyun/keçiler ve koç/tekeler için bir dönemde ya-
pılır. 

Arılı kovan desteklemesi
MADDE 11 – (1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:
a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletme-

sinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılar desteklemeden faydalandırılır.
b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.
c) En az otuz, en fazla bin adet arılı kovanı olan arıcılar desteklemeden yararlandırılır.
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Arıcılar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne başvurarak AKS’den alınan des-

tekleme başvuru dilekçesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatır. 
b) AKS’de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunulamaz.

Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.
c) Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne

18/12/2020 tarihine kadar başvurur.
ç) Başvuru yapılması ile arılı kovan tespit işlemleri başlatılır.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların tespitleri, AKS’deki kayıtları esas alı-

narak, 31/12/2020 tarihine kadar, en az 2  il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır.
Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya
kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı
kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdür-
lükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne gön-
derilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan
gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan icmal-1 listesi 11/1/2021 tarihinden itibaren
10 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağ-
lanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi
bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağla-
nır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 iş günü içerisinde il
müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak 10 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(4) Arılı kovan desteklemesi ile ilgili çeşitli hükümler:
a) AKS’ye veri giriş yetkisi verilen birlik sorumluları ve veri girişi/kontrol yapacak il

sistem sorumlularının şifre tahsisleri HAYGEM tarafından, ilçe sorumlularının şifre tahsisleri
ise il müdürlükleri tarafından yapılır. 

b) Yetiştirici/üretici birliklerinin, destekleme döneminde, birliğin tüm üyelerinin ürettiği
toplam bal miktarının en az %20’sini pazarlaması veya pazarlamasına aracılık etmesi veya söz
konusu üretim için gerekli girdilerin teminine ilişkin hizmet vermesi gerekmektedir. Aksi du-
rumda veri giriş yetkisi Bakanlıkça iptal edilebilir. Veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici
örgütlerinin yerine üreticilerin veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır. Girdi ve pazarlamaya
ilişkin gerekli belgeler AKS’ye kayıt edilir.
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Damızlık ana arı desteklemesi
MADDE 12 – (1) Damızlık ana arı desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:
a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye arıcılar da-

mızlık ana arı desteklemesinden faydalandırılır.
b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.
c) Damızlık ana arılar, Bakanlıktan üretim izni alan işletmelerden satın alınmış olma-

lıdır.
ç) Damızlık ana arılar, 2020 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli ve etiketle numaralan-

dırılmış olmalı, nakliye kafeslerinde üreten işletmenin numarası bulunmalıdır. 
d) Damızlık ana arılar, üreticileri tarafından satış belgesi ile belgelendirilmiş ve satış

belge bilgileri AKS’ye girilmiş olmalıdır. (Bayi tarafından kesilen faturalar kabul edilmez.)
Satış belgesinde; damızlık ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, ad-
resi, TCKN/VKN, damızlık ana arı sayısı, fiyatı, tarihi belirlenir.

e) Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %5’i
kadarı yararlandırılır. Bu sayı toplamda yirmi adedi geçemez.

f) Damızlık ana arı üreten işletmeler desteklemeden yararlandırılmaz. 
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütünden aldıkları dilekçeye, satış belge-

sinin aslını da ekleyerek 18/12/2020 tarihine kadar arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne
başvurur. 

b) Başvuru yapılması ile ana arı tespit işlemleri başlatılır.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Destekleme başvurusu yapılan damızlık ana arıların tespitleri; AKS’deki kayıtları

esas alınarak 31/12/2020 tarihine kadar, en az 2 il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta
yapılır. Tespitlerde damızlık ana arılar renk işareti ve numarası yönünden kontrol edilir. 

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdür-
lükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gön-
derilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan
gezginci arıcıların tespit işlemi yapılmaz. 

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapı-
larak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 11/1/2021 tarihinden itibaren 10 gün süre
ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il mü-
dürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
MADDE 13 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi aşağıda belirtilen şartlara

ve kurallara göre yapılır:
a) İpekböceği tohumu üretim ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır. İpekböceği to-

hum desteğinden Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yararlanır. İl/ilçe mü-
dürlükleri veya kooperatifler tarafından Kozabirlik’e iletilen talep sayısına göre, 2020 yılı bahar
döneminde ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen kutu sayısı kadar destekleme yapılır. Destekle-
meye esas kutu sayısı ve dağıtımına ilişkin bilgiler İKS’ye Kozabirlik/kooperatifler tarafından
girilir.
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b) İpekböceği yaş koza desteğinden İKS’ye kayıtlı üreticiler yararlandırılır. Üretici,
ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifler veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi
olan işletmelere satmış ve bu satışlar, müstahsil makbuzu ile belgelendirilmiş olmalıdır. Satılan
yaş koza miktarı ile dağıtılan tohum kutu adedi teknik ve bilimsel yönden uyumlu olmalıdır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) İpekböceği tohumu desteği başvurusu Kozabirlik tarafından il müdürlüğüne yapılır.

Kozabirlik dağıttığı kutu sayıları ve üreticilere ilişkin verileri İKS’den alarak icmale esas listeyi
il müdürlüğüne iletir. Veri girişi ve bilgilerin doğruluğundan Kozabirlik/kooperatifler sorum-
ludur.

b) İpekböceği yaş koza desteği başvuruları, üreticiler tarafından dilekçe ile yaş koza
satışının yapıldığı kooperatif/işletmeye yapılır. Kooperatif/işletme satın aldığı yaş koza miktarı
ve üreticilere ilişkin verileri İKS’ye girerek desteklemeye esas listeyi oluşturur. İKS’den alınan
“Desteklemeye Esas Yaş Koza Ürün Alım Bordrosu” kooperatif/işletme tarafından “Yaş Koza
Desteklemesi Hak Ediş Belgesi” düzenlenmek üzere kooperatif/işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne gönderilir. Veri girişi ve bilgilerin doğruluğundan kooperatif/işletme sorumlu-
dur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Kozabirlik tarafından hazırlanan ipekböceği tohumu desteğine ilişkin icmale esas

liste il müdürlüğü tarafından kontrol edilir, desteklemeye esas “İpekböceği Tohumu Dağıtım
İcmal ve Hak Ediş Belgesi” düzenlenerek onaylanır ve HAYGEM’e gönderilir.

b) Kooperatif/işletme tarafından ipekböceği yaş koza desteği başvurularına ait listeler,
il/ilçe müdürlüğü tarafından kontrol edilerek desteklemeye esas “Yaş Koza Desteklemesi Hak
Ediş Belgesi” düzenlenir. Bu listeleri ilçe müdürlükleri il müdürlüğüne, il müdürlükleri de
onaylayarak HAYGEM’e gönderir.

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği
MADDE 14 – (1) Çoban istihdam desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre

yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş

hayvan varlığına sahip olmalıdır. Hayvan sayısının tespitinde 6/11/2020 tarihinde TÜRKVET’ten
alınan yedek liste verileri esas alınır.

b) Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Bu
çobanların otlattığı sürüler en az iki işletmeden oluşmalı ve her bir işletmede en fazla doksan
dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulun-
malıdır.

c) Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Köy/mahalle sü-
rülerinde en az iki işletme için bir çoban desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını ta-
şıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuruda bu-
lunabilir.

ç) Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olmalı-
dır.

d) Destekleme başvurusunda bulunanlar, 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; 

1) İstihdam edilen çoban için, çalıştığı işletme üzerinden anılan Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi,  

2) İşletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden aynı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendinin (4)  numaralı alt bendi, 

3) İşletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için işletmesi üzerinden aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (b) bendinin (4)  numaralı  alt
bendi, 
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4) Köy-mahalle sürüsü çobanları ise ilgili Kanun kapsamında isteğe bağlı Ek-5 Tarım
Sigortalı ya da 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi kapsamında isteğe bağlı veya
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)  numaralı alt bendi, 

kapsamında yatırır.
e) Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primlerini 5510 sayılı Kanun kapsamında yatıran-

lardan 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, hayvancılık işletmesi bulunmayan
veya fiilen çobanlık yapmayanlar, işletmede istihdam edildiği halde fiilen çobanlık yapmayan-
lar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve on sekiz yaşından küçükler, destekleme kapsa-
mında çoban olarak değerlendirilmez.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:
a) Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından di-

lekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki
belgeler istenir:

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Sürü yöneticisi sertifikası.
3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam edi-

liyor ise iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürüsü otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı
işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sa-
hibi/işletme sahibinin birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi.

4) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devletten alınan kare (QR) kodlu sigortalılık hizmet
döküm belgesi.

b) Sürü yöneticisi sertifikası ve SGK hizmet döküm belgesinin eksik olması halinde de
başvurular kabul edilir, bu belgelerin tamamlanması için başvuru yapanlara 15/1/2021 tarihine
kadar süre tanınır.

c) Sigorta primleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
üzerinden yatırılanların sigortalılık hizmet döküm belgesinde 6121.12 Çoban/Sürü Yönetim
Elemanı (Küçükbaş Hayvan) kodunu haiz olmaları şartı aranır, Ek-5 Tarım Sigortasında bu
kod aranmaz.

ç) İl/ilçe müdürlüğünce desteklemeye esas olarak düzenlenecek ekler
https://cobandestegi.tarim.gov.tr adresinde yer alan sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği
sisteminde yayımlanır.

d) Başvuru zamanında desteklemeye esas istenen belgelerin temininden ve bilgilerin
doğruluğundan işletme sahibi/çoban sorumludur.

e) Başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar; 31/12/2020 tarihinde son
bulur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Desteklemeden yararlanacak işletmede, çobanın fiilen sürünün başında olup olma-

dığının ve sürüyü oluşturan hayvanların en az iki personel tarafından yerinde tespiti, 31/12/2020
tarihine kadar yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin tespitleri, göçer olarak gittikleri il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından yapılır. Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe mü-
dürlüğüne tespit için başvurur, düzenlenen tespit tutanakları göçer yetiştiricinin destek başvu-
rusunu yaptığı il müdürlüğüne gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine
göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin başvurularını tespitlerinin tamamlanmasını mü-
teakiben https://cobandestegi.tarim.gov.tr adresine veri girişlerini yaparak belgeleri tam olan-
ların verilerini onaylar. 
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ç) İl/ilçe müdürlükleri, eksik evrak olduğu halde başvuru yapan yetiştiricilerin başvu-
rusunu kabul eder, tespitlerini gerçekleştirir, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği sistemine
veri girişlerini yapar. 

d) Onaylanan işletmelere ilişkin icmal-1 hazırlanır. Hazırlanan icmal-1 listesi 18/1/2021
tarihinden itibaren 7 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve
bitimi tutanağa bağlanır.

e) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde
yapılır. Eksik evraklarını 15/1/2021 tarihine kadar ibraz eden yetiştiricilerin sürü yöneticisi
(çoban) istihdamı desteği sisteminde onaylarının verilmesi için askı itiraz döneminde sürü yö-
neticisi (çoban) istihdamı desteği sistemi yeniden açılır. İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerince de-
ğerlendirilerek karara bağlanır. 

f) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il mü-
dürlüğüne gönderilir.

g) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere icmal-3 listesi oluşturularak 7 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

ğ) Desteklemeye süresi içinde başvuru yapan yetiştiricilerden sürü yöneticisi (çoban)
istihdamı desteği sistemine kayıtları sehven yapılamayanların kaydedilmesi için sürü yöneticisi
(çoban) istihdamı desteği sistemini açıp kapatmaya HAYGEM yetkilidir.

Düve alım desteği
MADDE 15 – (1) Düve alım desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Yetiştiricinin işletmesinin, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’e kayıt edilmiş

olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmek-
tedir.

b) Bir işletme; kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden ya-
rarlandırılır.

c) Düvelere/mandalara ilişkin teknik ve sağlık kriterleri ile desteklemeye esas
düve/manda alım bedeli Bakanlık tarafından belirlenir.

ç) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına
desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz.

d) Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari iş-
letmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri
ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla
TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır. 

e) Destekleme kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl
süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine
en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki
hayvanlar konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin
alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda
en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol
yapılır ve tutanağa bağlanır.

f) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ce
yapılır.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:
a) Başvurular, işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine

yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru
sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Başvuru dilekçesi.
2) Başvuru formu. 
3) Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
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4) Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
b) Başvuru tarihi ve süresi Bakanlık tarafından yayımlanacak talimatla belirlenir.
c) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya HAYGEM yet-

kilidir.
ç) Başvuru sırasında eksik/hatalı bulunan bilgi ve belgeler başvuru süresi içerisinde ta-

mamlanır. Zamanında eksik/hatalı bilgi ve belgelerini ibraz etmeyen başvuru sahibinin başvu-
rusu geçerli olmaz.

d) Başvurular tamamlanıp sisteme yüklendikten sonra başvuru sahibine sistemden alı-
nan “düve alım desteği başvuru formu” teslim edilir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Başvuru süresi ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından başvurularla ilgili istenen

bilgiler Düve Destekleme Kayıt Sistemine yüklenir. Yüklenen bilgilere göre oluşan puanlama
ve sıralamaya uygun icmal-1 sistemden alınır.

b) Sistemden alınan icmal-1, 5 iş günü süresince il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır.
Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) Askı süresi bitiminden sonra, puanlama ve sıralamaya esas icmal-2 listesi onaylana-
rak en geç 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

d) İl müdürlükleri, icmal-2’leri değerlendirir; iline ait puanlama ve sıralamaya esas ic-
mal-3’ü sistemden alır, onaylar ve 5 iş günü içinde HAYGEM’e gönderir.

e) İllerden gelen başvurular, HAYGEM tarafından bütçe imkânları çerçevesinde değer-
lendirilerek uygun bulunanlarla ilgili icmal-4 oluşturularak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlüğü, başvurusu uygun bulunanlara yazılı olarak bildirimde bulunur.
Başvurusu onaylanan ve hayvan almak isteyen yetiştiricilere Teknik ve Sağlık Şartnamesi ve-
rilir, beyan ve yükümlülüklerini içeren taahhütname alınır.

g) Gazi veya birinci derece şehit yakını olan başvuru sahipleri puanlama harici olup
doğrudan destekleme kapsamına alınır.

(4) Düve desteği hak ediş düzenlenmesi ve ödemeler:
a) Yetiştirici satın aldığı düvelere ait satış belgesi, pasaportları ve talimatlarla belirlenen

diğer belgeler ile birlikte dilekçeyle il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Hak ediş düzenlenebilmesi
için satın alınan düveler fiili olarak işletmeye getirilmiş ve işletme adına TÜRKVET’e kayıt
edilmiş olmalıdır. Hayvan hastalıkları veya karantina nedeniyle düvelerini işletmesine zama-
nında sevk edemeyen yetiştiriciye, HAYGEM tarafından, düvelerini başka bir işletmeye sevk
etme izni verilebilir.

b) Düvelere ilişkin il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılır ve tutanağa bağ-
lanır.

c) Her bir yetiştirici için tek hak ediş düzenlenir.
ç) Desteklemeye esas hakediş listesi ilçe müdürlüğü tarafından her ayın 20’sine kadar

il müdürlüğüne gönderilir.
d) Desteklemeye esas il hakediş listesi, il müdürlüğü tarafından onaylanarak her ayın

25’ine kadar HAYGEM’e gönderilir.
Besilik erkek sığır/manda desteklemesi
MADDE 16 – (1) Besilik erkek sığır desteklemesi aşağıdaki şartlar ve kurallara göre

yapılır:
a) Besilik erkek sığırlar yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hay-

vanların kaydı yapılmış, 1/1/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında mevzuata uygun kesimhanede
kesilmiş olmalıdır.
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b) Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük ve ırklarına göre en az karkas ağırlıkları
aşağıdaki tablodaki ağırlıklarda olmalıdır. Sığır/manda ırklarının verim özelliklerine göre
KES’e tanımlaması HAYGEM tarafından yapılır.

c) Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bir yıl içerisinde kestirdiği des-
teklemeye esas hayvan sayısı en az 6 baş olan üreticiler bu birliğe üye olmalıdır.

ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini
TÜRKVET kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde tamamlamış olmalıdır. Bu süre;

1) TÜRKVET’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile
TÜRKVET’e kayıt tarihi arasıdır. 

2) 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda
işletmeye kaydedilen ve bu işletmeden kesime gönderilen sığırlarda, kesim ile TÜRKVET’e
kayıt tarihi arasıdır. 

3) Satış yoluyla 2 nci, 3 üncü işletmelere nakledildikten sonra kesime sevk edilen sı-
ğırlarda, kesim ile TÜRKVET’teki işletmeye geliş tarihi arasıdır. 

4) Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanların, geçici kurban satış yerinde ge-
çen süreleri de besi süresine dahil edilir. Kurbanlık hayvanların destekten yararlanması için
mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olması gerekmektedir.

5) Başvuru sahibinin farklı işletmelerinde geçen sürelerde besi süresine dahil edilir.
d) Bir yetiştirici en fazla 200 baş (200 dâhil) sığırı için destekten yararlandırılır.
e) Kesim bilgileri, KES veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.
f) Bakanlıkça mecburi kesime tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede

karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.
(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Üreticiler, kırmızı et üretici birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise

il/ilçe müdürlüklerine başvurur.
b) Üreticiler; besinin başlangıcında, KES’ten alınan işletmede bulunan erkek hayvanlara

ait kulak küpe numaralarının belirtildiği besi bildirim formunu; besiye alınan hayvanlara ait
kulak küpe numaraları, besiye alınma ve tahmini kesim tarihi ile diğer bilgiler yönünden gün-
celleyerek KES’e kaydettirir. İşletmeye nakil yoluyla gelen hayvanların besi bildirimleri, iş-
letmeye kayıt edildikleri tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde yapılmalıdır. İşletmede
doğan ve besiye alınan hayvanlar ise besiye alındıkları tarihten itibaren bildirilmelidir.  Kararın
yayımlanmasından sonra besiye alınan hayvanlarda besi bildirim şartı aranır. Bildirimde be-
lirtilen tahmini kesim tarihinin değişmesi durumunda üretici bu değişikliği kesim tarihinden
15 iş günü önce güncelletir.

c) Hayvanların kesimi yapıldıktan sonra üreticiden aşağıdaki belgeler istenir:
1) TCKN/VKN, TÜRKVET’te kayıtlı işletme numarası ve adreslerinin bulunduğu di-

lekçe. 
2) Kesim ücreti faturası/alındı makbuzu/kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına

ilişkin satış belgesi. 
3) TÜRKVET’ten alınmış il/ilçe müdürlüğü onaylı kesim raporu. 
ç) Başvurularda fatura/alındı makbuzu/satış belgelerinin aslı veya aslı/dip koçanı il/ilçe

müdürlüğü tarafından görülerek onaylanan suretleri kabul edilir. 
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d) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını
zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Kırmızı et üretici birlikleri tarafından sistemden alınan icmale esas tablo ve ekinde

üreticilere ait başvuru belgeleri HAYGEM tarafından belirlenen icmal takvimine göre ilgili
il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur.

b) İl/ilçe müdürlükleri KES verileri ve belgeler üzerinden gerekli kontrolleri yaparak
desteklemeye esas icmal-1 listelerini düzenler. 

c) İcmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde üreticilere ve birliklerine duyurulmak üzere
HAYGEM tarafından belirlenen çalışma takvimi süresince tutanakla askıya çıkarılır.

ç) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-
dirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru
kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak do-
ğurmaz.

d) İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen icmal-2 listeleri onay-
lanarak il müdürlüğüne gönderilir.

e) İlçelerden gelen icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek ödemeye
esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanır ve e-belgenet üzerinden HAYGEM’e gönderilir.

(4) Besilik erkek sığır desteklemesi ile ilgili çeşitli hükümler:
a) KES’e veri girişi/kontrol yapacak il sorumlularının şifre tahsisleri HAYGEM, ilçe

sorumlularının il müdürlüğü, veri giriş yetkisi verilen birlik sorumlularının şifre tahsisleri ise
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından yapılır. Merkez Birliği, HAYGEM’den
uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES’e veri giriş yetkisi verebilir. HAYGEM ge-
rek gördüğünde birliklerin veri giriş yetkisini iptal edebilir.

b) Üretici birlikleri, destekleme döneminde, birliğin destek alan tüm üyelerinin ürettiği
karkas et miktarının en az %20’sinin pazarlanmasına aracılık etmesi veya söz konusu üretim
için gerekli girdilerin teminine ilişkin hizmet vermesi gerekmektedir. Aksi durumda veri giriş
yetkisi Bakanlıkça iptal edilebilir. Veri giriş yetkisi iptal edilen üretici örgütlerinin yerine üre-
ticilerin veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır. Girdi ve pazarlamaya ilişkin gerekli bel-
geler KES’e kayıt edilir. 

c) Elektronik ortamda alınmış olan satış belgelerinin doğrulanması, http://www. efatu-
ra.gov.tr internet adresinden sorgulanır; mali mühür bulunup bulunmadığı, e-fatura çıktısı ile
uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. E-fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü KES
sorumlu personeli tarafından imzalanır.

ç) Destekleme başvurularına ilişkin evraklar, incelenmesini müteakip il/ilçe müdürlük-
lerince muhafaza edilmek üzere ilgili yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi 
MADDE 17 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi aşa-

ğıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanlar

TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
b) Tiftik, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) veya damızlık

koyun keçi birliklerine ve 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında
onay almış, Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine satılmış olmalıdır. 

c) Tiftik desteklemesi kilogram üzerinden yapılır.
ç) Tiftik desteklemesine esas miktar satış belgesi ile belgelenmelidir. Müstahsil mak-

buzu/fatura üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, tiftik miktarı, cinsi (oğlak, ana-
mal, tali) fiyatı ve satış tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2020 – Sayı : 31324



d) Sözleşmeli üretim kapsamında  Kararda yer alan ilave destek ödemesinin yapılması
için, üreticiler alım satıma ilişkin sözleşmeyi işletmenin TÜRKVET’e kayıtlı olduğu il/ilçede
Tiftik Kayıt Sistemine (TKS) kaydettirir. Sözleşmede yer alması gereken zorunlu alanlar HAY-
GEM internet sitesinde yayımlanır. Alım satıma ilişkin sözleşme satış belgesindeki tarihten
önce TKS’ye kaydedilmelidir. 

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:
a) Üretici başvurusunu, tiftiğini Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesisine satmış ise işlet-

mesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne ve/veya tiftik satışını yaptığı Tiftikbirlik, bağlı koo-
peratifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine, işletme tescil belgesi ve dilekçe
ile birlikte yapar.

b) Tiftik alımı yapan Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetişti-
ricileri birlikleri, başvuruda bulunan ve tiftiğini satın aldığı üreticilere ilişkin ilçe bazlı icmale
esas tabloyu düzenler, başvuru evrakları ve satış belgeleri ile birlikte düzenledikleri tabloyu
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Genel Müdürlükçe belirlenen süre içerisinde ilgili il/ilçe
müdürlüklerine iletir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:
a) Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerinden

gelen desteklemeye esas başvurular ile tiftiğini Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesisine satan ve
il/ilçe müdürlüğüne başvuran üreticilerin başvuruları, il/ilçe müdürlükleri tarafından satış ya-
pılan tiftik miktarı ile işletmede bulunan hayvan sayıları yönünden kontrol edilir. Uygun bu-
lunanların bilgileri Genel Müdürlükçe belirlenen süre içerisinde TKS’ye kaydedilerek icmal-
1 düzenlenir.

b) TKS veri tabanından alınan icmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takvi-
minde belirlenen süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme ta-
rihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-
dirilir.

d) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-1 listeleri ilçe müdürlük-
lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan icmal-2 listesini alır, kontrol
ederek uygun bulunması halinde onaylayarak HAYGEM’e gönderir.

Atık desteği
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için

hayvan sahiplerine atık desteği aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Bakanlıkça belirlenen ve resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı

sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları
sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır.

b) Atık desteği ödenebilmesi için atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alın-
ması, aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması ve aşılamanın üzerinden yetmiş iki saat geçme-
mesi, aşının Veteriner Bilgi Sistemine kayıt edilmiş olması ile atığın resmî veteriner hekim ta-
rafından görülmesi gerekir.

c) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında atık oluştuğunda resmî veteriner
hekim tarafından atık görülür ve sadece atık oluştuğuna dair tespit tutanağı tanzim edilir. Tespit
tutanağına, hayvan sahibinin işletme numarası, hayvanın küpe numarası, gebeliğin kaçıncı
ayında atığın şekillendiği, aşı ile ilgili bilgiler, aşılama tarihi ve aşılamadan ne kadar zaman
sonra atık olayının şekillendiği bilgileri yazılmalıdır.
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ç) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklardan numune alınır.
Alınan numune, bölge Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne sığır ve koyun-keçi brusellozu
yönünden inceleme için gönderilir. Bakteriyolojik olarak bruselloz tespit edildiğinde atık yapan
hayvan için hayvan hastalığı tazminatı ile ilgili işlemler uygulanır. Bruselloz tespit edilmez ise
atık hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve
ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak iş-
lemler şunlardır:

a) İlçe müdürlüğünde görevli resmî veteriner hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sis-
temine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haftasının son iş gününe kadar kayıt sisteminde
onaylama işlemi tamamlanır.

b) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının
ilk iş günü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir.
Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönde-
rilir.

c) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü
haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tan-
zim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda HAYGEM’e
gönderilir.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
MADDE 19 – (1) Hastalıktan ari işletme desteği alacak işletmeler;
a) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde

(Yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek
hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. 

b) Hastalıktan ari işletme sertifikasına sahip gerçek ve tüzel kişilere ait damızlık düve
işletmelerinde bulunan yurt içinde doğmuş tüm düveler için hayvan başına doğrudan destek-
leme ödemesi yapılır.

c) Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501 baş
ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Desteklemeden
yararlanmak üzere başvuran işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce 5/3/2018 tarihli ve 2018/01
sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler Genelgesi kapsamında Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir.
Tüm iş ve işlemler ilgili Genelge hükümlerine göre yürütülür ve şartları sağlayan işletmeler
için Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası tanzim edilir.

(2) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve
ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak iş-
lemler şunlardır:

a) İlçe müdürlüğünde görevli resmî veteriner hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sis-
temine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haftasının son iş gününe kadar kayıt sisteminde
onaylama işlemi tamamlanır.

b) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının
ilk iş günü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir.
Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönde-
rilir.

c) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü
haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tan-
zim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda HAYGEM’e
gönderilir.

ç) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla ka-
tılan hayvanların, 1/1/2021 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır, (a), (b)
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ve (c) bentlerinde belirtildiği üzere aylık olarak hazırlanan icmallere dâhil edilir. İşletmede bu-
lunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı bu fıkrada yer alan sayısal
değerler dikkate alınarak belirlenir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı
aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

d) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye dâhil edilmek üzere
karantina ve gözetim altında tutulup Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu testleri yapılarak,
ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanların, (işletmeye sonradan dâhil olan hayvanlar
için önceki işletmelerinde destekleme ödemesi almamışsa) 1/1/2021 tarihi itibariyle Veteriner
Bilgi Sistemine veri girişi yapılır, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği üzere aylık olarak ha-
zırlanan icmallere dâhil edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen des-
tekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir.

e) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir
kez olmak üzere destekleme ödemesi yapılır. Yıl içerisinde bir işletmede destekleme ödemesi
yapılan hayvan başka bir işletmeye nakil olduğunda o yıl için ikinci bir destekleme ödemesi
yapılmaz.

(3) Onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm
sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:

a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne başvuru
yapar.

b) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve
ilçe icmalleri tanzim edilir. 

c) İlçe müdürlüğünde görevli resmî veteriner hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sis-
temine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haftasının son iş gününe kadar kayıt sisteminde
onaylama işlemi tamamlanır.

ç) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının
ilk iş günü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir.
Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönde-
rilir.

d) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü
haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tan-
zim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda HAYGEM’e
gönderilir.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları
MADDE 20 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların des-

teklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle resmî veteriner hekim ve veteriner

sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş
durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile veteriner
hekim odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mes-
leğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden serbest veteriner hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden; kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile
teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler
yararlanamaz.

ç) 19/2/2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Ha-
reketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında Bakanlıkça programlanan illerde Şap, Brusella ve
Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruyucu amaçla kullanılan aşılar destekleme
kapsamındadır.

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan veteriner
hekim odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar.
Desteklemeler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

4 Aralık 2020 – Sayı : 31324                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



e) Bakanlığın programlı aşılamaları için veteriner hekim odaları ile yapılan protokol
çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti; aşı, araç,
benzin, sarf malzemesi ve benzeri tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenir. İl
müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret
talep edilemez.

f) Büyükbaş Şap/Brusella/Sığırların Nodüler Ekzantemi ve küçükbaş Şap/Brusella aşı-
lama programı onaylanan veteriner hekim odaları program dâhilindeki yerleşim birimlerinde
bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılar. Hayvanlardan küpesiz
olanlar için destekleme primi ödenmez, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alı-
nır. Destekleme küpeli ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlar için ödenir.

g) Uygulayıcılar, aşılanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıt-
larını uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde kayıt sistemine işler. İl/ilçe müdürlükleri, Vete-
riner Bilgi Sisteminden alınan icmallerin tanzimi sırasında aşılanan hayvanların Veteriner Bilgi
Sistemine aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest ve-
teriner hekimler şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine başvurur.

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, veteriner hekim odası, Ek-1’de yer
alan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu ile il müdürlüğüne
başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, her bir serbest veteriner hekim için hazırlanan, Ek-2’de
yer alan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi ve Ek-3’te yer alan Veteriner
Hekim Odasının Düzenlediği İcmal Formu bulunur. Müracaat formu, protokol ve icmal formu
il müdürlüğünde muhafaza edilir.

ı) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak edilen aşı uygulama desteği ödemesi
için Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi ve onaylama işlemi yapılır.

i) İl müdürlüğünce her ayın üçüncü haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere
Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üze-
rinden elektronik ortamda HAYGEM’e gönderilir. Serbest veteriner hekimlere destekleme öde-
mesi yapılmadan önce, gerekli vergi kesintileri yapılmış olur. Destekleme ödemesi KDV dâhil
tutar üzerinden yapıldığından serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce
veteriner hekim odalarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili saymanlığına gerekli vergi
kesintileri aktarılır.

j) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan
hayvanlardan kan alınıp ilgili enstitü müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik Veteriner
Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü) bağışıklık kontrolü yaptırılır.

(2) Küpe uygulama desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Küpeyi uygulayarak sisteme kaydeden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest

olarak icra eden serbest veteriner hekimler ile hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici ör-
gütleri yararlanır.

b) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri
ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler
yararlanamaz.

c) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun
ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak küpelenen ve TÜRKVET’te kayıt altına alınan sığır ve mandalar ile koyun ve keçiler
küpe uygulama desteklemesi kapsamındadır.

ç) İl müdürlükleri tarafından, kimliklendiricilere hayvan kayıt sisteminde kullanıcı adı
ve şifresi tahsis edilir. Her kimliklendirici uyguladığı küpeyi sisteme kendisi kayıt eder.

d) Küpe uygulama desteği, küpelenen ve TÜRKVET’e kaydedilen sığır cinsi hayvanlar
ile koyun ve keçi türü hayvanlar için ödenir.
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e) İl/ilçe müdürlükleri icmallerin tanzimi sırasında küpelenen hayvanların TÜRKVET’e
kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

f) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için küpeleme yetki devri yapılan vete-
riner hekim odası ile küpeleme yetki devri yapılan yetiştirici/üretici örgütleri Ek-4’te yer alan
Küpe Uygulama Desteklemesi Müracaat Formu ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat
formu ekinde, Ek-5’te yer alan Veteriner Hekim Odası/…Birliğinin Düzenlediği Küpe Uygu-
lama İcmal Formu bulunur. Müracaat formu, protokol ve icmal formu il müdürlüğünde muha-
faza edilir.

g) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak edilen küpe uygulama desteği öde-
mesi için Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi ve onaylama işlemi yapılır.

ğ) İl müdürlüğünce her ayın üçüncü haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere
Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üze-
rinden elektronik ortamda HAYGEM’e gönderilir.

h) Destekleme ödemeleri gerçek ya da tüzel kişilere yapılabilir. Destekleme ödemesin-
den doğan tüm vergilerin ödenmesi destekleme ödemesini alan gerçek ya da tüzel kişilerin so-
rumluluğundadır.

ı) Veteriner hekim odaları ve hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri tara-
fından temin edilen küpeler kalite ve mevzuata uygunluk yönünden il müdürlükleri tarafından
kontrol edilir.

Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği
MADDE 21 – (1) Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) desteği aşağıdaki esaslara göre uygu-

lanır:
a) Bakanlıkça belirlenen ürünlerde ürettiği ürünleri DİTAP üzerinden sözleşmeli usulde

pazarlayan üreticilerin desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmal-
lerin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile
belirlenir.

b) Üreticiler, DİTAP üzerinden temin ettikleri besilik erkek sığırlara ilişkin DİTAP üze-
rinden düzenlenen satış sözleşmesini KES’e kaydettirir. Üreticilerin desteklemeye esas başvuru
yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerinin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin
hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenir.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği
MADDE 22 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin destek-

lemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine

kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirmeleri ha-
linde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde
ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan
yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle
uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada
yapmayanlar tercih edilir. 

b) Koruma desteklemesinden yararlanma başvurusu; ilk defa yararlanmak için Ek-6’da
yer alan Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Desteği Başvuru Dilekçesi ve ikamet belgesi ile
başvuran yetiştiricilere ilişkin talepler ırklara ve türlere göre birleştirilerek il müdürlüğü tara-
fından TAGEM’e gönderilir. TAGEM tarafından koruma kapsamına alınacak ırk ve hayvan
sayısı il müdürlüğüne bildirilir. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini seçim
komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair
içeriği ve süresi TAGEM’ce belirlenen sözleşmeyi imzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk
ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.
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ç) Yerinde koruma esasları şunlardır:
1) Doğal yetiştirme ortamında koruma; (c) bendinde belirlenen illerde seçim komisyo-

nunca uygun görülen ve son bir yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmeler
tercih edilir. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) uzak olan, koruma
altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim yerinde ol-
ması tercih sebebidir.
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2) Pedigrili koruma desteği; Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar, ırk özelliklerinin bozulma-
ması ve sözleşme şartlarının sağlanması halinde, entansif işletmelerde, aşım/tohumlama kaydı,
yıl içinde doğum olması halinde yavrunun ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı ve sütten kesim
ağırlıkları kayıt altına alınması halinde Yerli Kara ve Boz Irk anaç sığırlar için ödenir. Bu iş-
letmelerde korumaya alınan hayvan sayısı toplam kapasitenin %20’sini geçemez ve bir işlet-
mede korumadaki hayvan sayısı 10 başın altında olamaz.

3) Koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, proje lideri ile işbirliği halinde Ba-
kanlık tarafından istenen kayıtları tutar, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder.
Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü
yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek/dişi
hayvan sayısı sözleşmede belirtilir. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturu-
labilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir.
Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en
az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir.

4) Koruma sürüsünde, proje liderinin önerisi doğrultusunda akrabalı yetiştirmeye yol
açmayacak yetiştirme modeli uygulanır ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına
alınır.

5) Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan ile kovan sayısını sözleşmede belirtilenin altına dü-
şüremez, sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı eksilen miktar proje liderinin önerisi
doğrultusunda tamamlanır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri
yetiştiriciye aittir. İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara kimliklendirme ve
koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

d) Sözleşme, hak ediş ve ödemelere ilişkin hususlar şunlardır: 
1) Enstitü müdürlüğü ile yetiştirici arasında TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme

imzalanır. İpekböceği koruma projesi uygulanan illerde ise yetiştirici sözleşmesi yetiştiricinin
ikamet ettiği il müdürlüğü ile yetiştirici arasında imzalanır. 

2) Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. 
3) Desteklenecek hayvan/arılı kovan miktarı yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen

hayvan sayısını geçemez. 
4) Sözleşme süresi sona ermeden; sözleşmede belirtilen mücbir sebepler hariç, her ne

sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek, yasal
faizi ile geri alınır. 

5) Mücbir sebepten dolayı azalma durumunda ceza uygulanmaz, bu durumda mevcut
hayvan/arılı kovan sayısı kadar icmal hazırlanır. Takip eden dönemlerde sözleşmede belirtilen
sayıya tamamlanır. 

6) Proje lideri, Ek-7’de yer alan desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek
enstitü müdürlüğü aracılığıyla il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve
hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe/kovan numarası ba-
zında kontrol edilerek hazırlanan Ek-8’de yer alan il icmali, yazılı olarak ve elektronik ortamda
TAGEM’e gönderilir.

e) İpekböceği koruma desteği, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı üretim yapan ve mü-
racaatları kabul edilen, TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme şartlarını yerine getiren yetiş-
tiricilere yaş koza kilogram başına ödeme olarak yapılır.  İpekböceğinden yaş koza elde edildiği
aylarda, proje lideri ve projenin yürütüldüğü il müdürlüğünce görevlendirilen bir temsilci ile
proje kapsamındaki yetiştiricilerin elde ettikleri yaş kozalar tartılarak tutanak altına alınır ve
bu Tebliğin yayımlanmasını takiben proje liderince, Ek-7’de yer alan desteklemeye esas mü-
racaat formuna işlenerek ilgili il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü tarafından Bakanlık
kayıt sistemi ve tutanak bazında kontrol edilerek hazırlanan Ek-8’de yer alan il icmali, yazılı
olarak ve elektronik ortamda TAGEM’e gönderilir.
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(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve
Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yeni başlatılacak alt projeler ile önceki yıllarda başlatılan ve devam edecek alt pro-
jeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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b) Yeni başlatılacak alt projeler için, başvuru yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve
sözleşmeye ilişkin hususlar:

1) Projeye girmek isteyen yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine başvurur. İl/ilçe müdür-
lükleri, müracaat edenler arasından proje lideri tarafından seçilen hayvanların ırk, cinsiyet, tür,
işletme ve sahiplik bilgisi açısından Bakanlık kayıtları ile uyumluluğunu kontrol eder. Gereki-
yorsa bilgileri günceller. Bu hayvanlara ait seçim tutanağı, proje lideri ve il müdürlüğünce im-
zalanarak onaylanmak üzere TAGEM’e gönderilir. Tutanağın TAGEM tarafından onaylanma-
sından sonra proje uygulama esasları talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır.

2) Projeye ilk kez dâhil olacak her bir yetiştiricinin sürüsünde en az bulunması gereken
bir yaş ve üzeri anaç koyun ve keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için
40 baş, diğer ırklar için ise 100 baştır.

3) Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde her alt proje, 6000 baş anaç,
300 baş erkek hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun ve
keçi bulundurulur. Yeni başlayacak ve proje için yeterli hayvan materyali temininin güç olduğu
ırklara ait alt projelerde 5000 baş anaç, 250 baş erkek hayvan materyalini tamamlamak koşu-
luyla proje başlatılabilir ve proje sürecinde hayvan sayısı 6000 baş anaç, 300 baş erkek hayvana
tamamlanır. Projedeki hayvan sayısının mümkün olduğunca az sayıda işletmeden tamamlan-
ması ve seçilen işletmelerde uygun olan hayvanların tamamının projeye dâhil edilmesi esastır.

4) Anadolu mandasında her alt proje, manda boğası dâhil en az 800 baş anaç hayvandan
oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Ancak projedeki eksilen hayvanlar, proje kap-
samında doğan yavrular ile tamamlanır.

5) İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri
ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

c) Destekleme ödemelerine ilişkin hususlar:
1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dâhil olan ve proje yükümlülüklerini

yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödemesi yapılır. Bu hayvanlardan proje
gereği alınan verilerin, TAGEM tarafından talimat ile belirlenen süre ve formata uygun olarak
gönderilmesi zorunludur.

2) Proje Yürütme Kurulunda değerlendirilen projelere ilişkin destek müracaatları için
kurulca belirlenen tarihe kadar proje lideri, desteklemeye esas Ek-9, Ek-11 ve Ek-13’te yer
alan müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder.

3) İl müdürlükleri, proje liderinin müracaatı tarihinden itibaren en geç 60 gün  içerisinde
işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe bazında
kontrol eder. Proje liderince damızlıklar seçildikten sonra il içi ve il dışı hayvan hareketlerine
uygun, belgeli olarak işletmeden çıkan hayvanlar için bu belgelerin ibrazı yerinde kontrol sayılır
ve bu hayvanlar da desteklemeye dâhil edilir. Hazırlanan Ek-10, Ek-12 ve Ek-14’te yer alan
proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

ç) Islah programındaki; koyun/keçiler ve yavrularına halk elinde ıslah desteği:
1) Yavrularda; 2020 yılı içerisinde doğan, doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi

alınan kuzu/oğlak başına yılı içinde ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan
yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru
(doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları) şeklinde olacaktır. 

2)  Irklara ve bölgelere göre 2020 yılında doğan ve proje gereği alınması gereken veriler
ve mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ödemeleri 2021 yılına sarkan hayvanlar için destekle-
meye esas müracaat formunun, 3/5/2021 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim
edilmesi halinde 2020 yılı bütçesinden ödeme yapılır. İl müdürlükleri bu müracaatları da de-
ğerlendirerek en geç 60 gün içerisinde il icmalini TAGEM’e gönderir.

3) Koyun/keçilere; devam eden projelerde, 2020 yılı içerisinde doğum kaydı olan anaç
koyun ve keçiler, 2020 yılında yeni başlayacak projelerde ise proje materyali olarak seçilen
anaç koyun ve keçiler için ödeme yapılır.

d) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği: Proje lideri koç/teke katımından önce
damızlıkta kullanılacak tüm koç/teke listesini işletme esaslı olarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.
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Proje kapsamındaki işletmelerde, projede olsun veya olmasın tüm anaç materyal için projeden
elde edilen koç/tekeler dışında erkek materyal bulundurulamaz/kullanılamaz. Belirlenen erkek
materyal dışında koç/teke kullanılması durumunda o yıl için proje kapsamındaki hiçbir destek
ödenmez.

1) Her yirmi anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranından fazla olmamak
üzere halen kullanılan koç/tekelere ödenir.

2) İşletmede projeye kayıtlı olmayan dişi materyal için projeden seçilen ve yirmi anaç
materyale bir damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere kullanılan damızlık koç/tekelere
ödenir.

3) Proje lideri tarafından bir sonraki dönemde kullanılmak üzere seçilen damızlık adayı
erkek materyale, işletmede kullanılan koç/tekelerin %50’sini geçmemek üzere ödenir.

4) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği, koyun/keçi ve yavru il icmali ile birlikte
hazırlanır.

5) Elit ve/veya beş yıllık dönemini tamamlayan taban sürülerden işletme ihtiyacı ayrıl-
dıktan sonra kalan hayvanların her işletme için %10 oranını geçmemek üzere damızlık adayı
olarak seçilen erkek materyalden, aynı ırka ait alt projelerin yürütüldüğü işletmelere ve Ba-
kanlık izni ile kurulan koç/teke istasyon/merkezlerine, il içi ve/veya il dışı satışı yapılan hay-
vanlar için, satışı yapan yetiştiriciye ödenir. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TA-
GEM tarafından talimatla belirlenir. Bu kapsamda il müdürlüklerine müracaatı yapılan hay-
vanlar için ödeme yapılır.

6) Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır.
e) Manda desteği: Proje gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla anaç manda (damız-

lık dişi/erkek) ile 2020 yılı içerisinde bir yaşını dolduran (en az doğum, altı ay ve bir yaş verileri
alınarak, damızlık seçimi için ayrılmış) manda düvesi/tosunu için ödenir. Gerçek ve tüzel ki-
şiliğe ait işletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 23 – (1) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödeme-

lerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici
birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça ku-
ruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin,
hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda “Çiftçi
Örgütlerini Güçlendirme” adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar
yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenir.

(2) Tabloda belirtilmeyen uygulamalar için oran, Bakanlıkça belirlenir. Birden fazla
merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için Çiftçi Ör-
gütlerini Güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütna-
meler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Çiftçi Örgütlerini
Güçlendirme bedeli merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.
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(3) Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde verilerin toplanma-
sına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, her proje için ayrı açılan proje he-
sabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler projedeki yetiştiricinin aldığı toplam
desteğin, manda ıslah projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez.
Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar, Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili birlik/yetiştirici tem-
silcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, birlik/ye-
tiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere 7 iş günü içerisinde ödenir ve ödemeye ilişkin bel-
geler il müdürlüğüne gönderilir. Bu projelerden ayrıca, bu maddenin birinci fıkrasındaki hizmet
bedeli kesilmez.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 24 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için ayrılan ödenekten karşılanır. Bütçe imkanları çerçevesinde, Bakanlık tarafından Ban-
ka aracılığı ile ödenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde ol-
duğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu
edilemez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yarar-
lanamaz.

(4) Buzağı ve ıslah amaçlı süt içerik analiz desteklemesinde 31/12/2020 tarihi  itibarıyla,
5488 sayılı Tarım Kanunu kapsamında destekleme programından yasaklı olan işletmeler, bu
desteklemelerden yararlandırılmaz.

Yetki ve denetim
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında öngörülemeyen durumlar ve oluşabilecek

sorunların çözümünde, ilgili Genel Müdürlükler genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir. 
(2) HAYGEM, bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerle ilgili duyuru yapabilir,

başvuru formları veya uygulama evraklarına ilişkin örnekler oluşturabilir, bu duyuru ve örnek-
ler, ilgili sistemler üzerinden veya HAYGEM internet sitesinde yayımlanır. Desteklemeye iliş-
kin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yayımlanan bu formların kullanılması esastır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destekleme uygulamalarında illerde oluşacak problemlerin
çözümünde il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaçla, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluş-
ları, yetiştirici/üretici örgütleri, ilgili oda ve birlikler ile işbirliği yapabilir.

(4) İl müdürlükleri, desteklemelerin mevzuat hükümlerine uygun ve hak sahiplerine
ödenmesi için gerekli ilave tedbirleri almaya yetkilidir.

(5) İl müdürlükleri, yılı içerisinde her destekleme kalemi için destekten yararlanacak
yetiştirici/üreticinin rastgele örnekleme yöntemiyle en az %5 (yüzde beş)’i oranındaki işlet-
mede, desteklemelerin mevzuat hükümlerine uygun ve doğru olarak yapılmasına ilişkin dene-
tim yapar.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda
27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetme-
liği hükümlerine göre kurulan il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. Hayvan genetik kaynak-
larının yerinde geliştirilmesi (ıslah) konusunda ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde Proje
Yürütme Kurulu yetkilidir.

(7) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şartlarını, yerel im-
kânları da kullanarak duyurmaya yetkilidir.

(8) İl/ilçe müdürlüğü veya yetiştirici/üretici örgütü, destekleme başvurusu yapan gerçek
kişilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamalarını, desteklemelerin yürütül-
düğü Bakanlık veri tabanları üzerinden başvuru tarihi itibarıyla yapar.

(9) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki, görev ve
sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiş-
tirici/üretici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumludur. 
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Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine

ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belge-
lerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu il-
gilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile hak-
sız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzen-
leyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç baş-
latılır. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi (ıslahı) amaçlı desteklemelerde
5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu
tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(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 hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasına sebep olan belge veya bel-
geleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlük-
leri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemelerde, tebliğ edil-
diği tarihten itibaren üç ay içinde üretici, kendi rızası ile iade ederse gecikme faizi alınmaz.
Söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. 

Sorumluluk ve arşivleme
MADDE 27 – (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, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimler tarafından beş yıl
süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, istenen bilgi ve belgeleri zamanında ibraz

etmeyenler ve Bakanlıkça yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yerine getirmeyenler des-
teklemeden yararlandırılmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 29 – (1) 20/11/2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hay-

vancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/54) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/11/2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/54) hükümlerine göre
başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler anılan Tebliğ hükümlerine göre sonuç-
landırılır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10033 

—— • —— 
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10036 
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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10037 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10089 



4 Aralık 2020 – Sayı : 31324 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10013 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10034 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10041 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TUHAFİYE ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdare ile ilgili bilgiler 
a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde 

No: 10 P.K. 06530 Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve Faks No : 312 207 27 06 - Faks: 312 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi : ddur@tpao.gov.tr; ihale@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530 Çankaya / 

ANKARA adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 17,49 m²’lik 
alanda “TUHAFİYE” olarak faaliyet göstermesi şartı ile 
“Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım 
ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dahilinde “Kapalı 
Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile kiraya verme ihalesi 
yapılmasıdır. 

3 - İhale İle İlgili Bilgiler 
a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü / Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı/ 

İhale Salonu Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 P.K. 06530 
Çankaya / ANKARA 

b) İhalenin adı : TDLSATIS-16 / TUHAFİYE ALANI KİRALANMASI 
c) Son teklif verme tarihi  
   (İhale tarihi) : 21/12/2020 
d) Son teklif verme saati  
   (İhale saati) : 11:00 
4 - İhaleye Katılma Şartları 
a) Şartname Satın Alma : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 
300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası 
T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 
(IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına 
yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu 
belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

b) Geçici Teminat : Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO Şubesi 
TR970001500158007290224965 TL hesabına yatırılması 
veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 

c) İstenen Belgeler : Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen 
tarih ve saate kadar TPAO Genel Müdürlüğü içerisinde 
bulunan İhale Salonuna kapalı bir zarf içinde teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

5 - Şartname İnceleme : İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel 
Müdürlüğü Ana Bina 6. Kat 617 no’lu odadan ya da 
www.tpao.gov.tr adresindeki İhale duyurularından ücretsiz 
olarak incelenebilir. 

6 - İhaleye İştirak : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak 
müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir. 

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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8 - Kiraya verilecek taşınmazın: 

YERİ KONUMU ALANI 
MUHAMMEN 

BEDEL 
(KDV hariç) 

GEÇİCİ TEMİNAT 

ANKARA TUHAFİYE 
17,49 

m² 
6.600,00 TL / Yıl 

İSTEKLİLER, teklif ettikleri yıllık kira 
bedelinin toplamının %10’undan az 
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

 10059/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Antakya İlçesi, Saraycık Mahallesi, 3447 parsel 

nolu 23.300,00 m² yüzölçüme sahip taşınmaz Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu' nun 45. maddesi hükmünce satış ihalesine çıkarılacaktır.  

2- İhale aşağıda belirtilen tarihte Encümen toplantı odasında yapılacaktır. 

İlçesi ve 
Mahallesi 

Yüzölçümü  İmar Durumu İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminatı 

Antakya İlçesi 
Saraycık 
Mahallesi 

23.300,00 (m²) 
Özel Proje 

Alanı 
15.12.2020 14:00 

27.319.250,00 
TL 

819.577,50 
TL 

3- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen belgeler ile satış 
şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı 15/12/2020 tarih ve 
11:30 saatine kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı' na teslim edeceklerdir. 

4- Geçici teminat muhammen bedel üzerinden % 3 oranında alınacaktır. 
5- İhale dokümanı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi 

Başkanlığı'ndan 500,00 TL bedel ile temin edilmesi gerekmektedir. (ihaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.) 

6- İhale Komisyonu (Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümeni) teklif edilen bedeli uygun 
bulup bulmamada tam yetkili olup, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereği ilan olunur. 
 10025/1-1 

—— • —— 
ÇOCUK KİTLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
İhale Numarası: 2000003656 
18.400 koli Çocuk Kiti idari şartname ve teknik şartname hükümlerine göre satın 

alınacaktır. Teklifler, idari şartnamede belirtildiği şekilde elektronik (internet) ortamda alınacak 
olup, açık eksiltme veya pazarlık uygulanmayacaktır. 

TÜRK KIZILAY İLETİŞİM BİLGİLERİ 
- İdarenin Adı; Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü 
- İdarenin Adresi; Mustafa Kemal Mahallesi 2143. Cadde No: 16 Çankaya/ANKARA 
- İhale dokümanının görülebileceği internet adresi; http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ 
- İlgili kişi; Murteza TEPE - Abdulsamed KARA 
- İlgili kişi Telefon; 0 312 203 47 00 / 48 55 
- İlgili e- posta; murteza.tepe@kizilay.org.tr - abdulsamed.kara@kizilay.org.tr 
- İhale başvurusunun yapılabileceği son tarih ve saat: 15.12.2020 - 12:00 
İhaleye ilişkin başvurular http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ adresinden yapılacak olup; 

diğer iletişim yöntemleri ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
Türk Kızılay Kamu İhale Mevzuatına tabi değildir. 10131/1-1 
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AKÜSTİK FİBER ALGILAMA SİSTEMİ İÇİN KAMERA SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/654827 
İşin Adı : Ikz Güzergahında Kurulu Aküstik Fiber 

Algılama Sisteminin Kameralı Hale Getirilmesi 
İşi 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin   
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Anadolu Bulvarı üzeri BEHİÇBEY / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 3122111449-5208781 - 3125208949 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının  

               görülebileceği internet adresi 
: www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : IKZ GÜZERGAHINDA KURULU AKÜSTİK 

FİBER ALGILAMA SİSTEMİNİN KAMERALI 
HALE GETİRİLMESİ İŞİ 

b) Teslim [yeri / yerleri] : DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ 
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim 

süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. 
Teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip 150 (yüz elli) Takvim günüdür). 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik 
   Değerlendirmesinin 

  

a) Yapılacağı yer : IKZ GÜZERGAHINDA TCDD IRMAK 
ZONGULDAK HATTI 

b) Tarihi ve saati : 24.12.2020 - 10:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler :  

4.1 *Ürünlere ait (kameralar, muhafazalar, lensler, kayıt ve izleme yazılımı, iş 
istasyonları, sunucular, izleme monitörleri, switçhler, ups ve kabinler ile ilgili üretici tarafından 
verilen teknik bilgileri içeren doküman 

* Kameralar, muhafazalar, lensler, kayıt ve izleme yazılımı, iş istasyonları, sunucular, 
izleme monitörleri, switçhler, ups ve kabinler ile ilgili üretici tarafından verilen teknik 
Şartnameye cevaplar. 

* Sistem kurulumu, Eğitim Teknik Servis ve Bakım yetki belgesi 
* Switçhler, iş istasyonları ve kayıt sunucuları için üretici veya distribitör tarafından 

verilecek olan 5 Beş yıllık garanti taahhütnamesi. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
4.2.2 Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
 10117/1-1 

—— • —— 
AKÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/655353 
İşin Adı  :  Ikz Güzergahında Sinyalizasyon Teknik 

Binalarında Kırık Olan Akülerin Yerine 
Yenilerinin Alınması İşi 

İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin   
a) Adresi : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BEHİÇBEY/ANKARA Anadolu Bulvarı üzeri 
b) Telefon ve faks numarası : 3122111449-5208781 - 3125208949 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
    görülebileceği internet adresi  

: www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : IKZ GÜZERGAHINDA SİNYALİZASYON 

TEKNİK BİNALARINDA KIRIK OLAN 
AKÜLERİN YERİNE YENİLERİNİN 
ALINMASI İŞİ / 140 Adet 200 Ah Akü, 48 Adet 
3000 Ah Akü 

b) Teslim [yeri / yerleri]  : 2. BÖLGE MÜD. BAKIM SERVİS MÜD. 
IRMAK-KARABÜK GÜZERGAHI 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme tarihinden itibaren 120 gün 
3- İhalenin / Ön Yeterlik /  

                Yeterlik Değerlendirmesinin   
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal 

ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı 
Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.12.2020 - 10:00 
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4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler :  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre 
teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu, 
f) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat, 
g) Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
k) İş deneyimi istenilmesi halinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye 

kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, 
l) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler: 
Teklif edilecek ürünlerle ilgili üretici kaşe-imzalı teknik bilgi notu 
Ürünler veya üreticiye ait TSE, CE, ISO standart ve kalite belgeleri 
Üretici /Yetkili Satıcı Belgesi 
Teknik Şartnamede belirtilen diğer belgeler olacaktır. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
İstekli; imalatçı firma veya yetkili satıcı olduğuna dair belgeyi idareye ibraz etmek 

zorundadır. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
4.2.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
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b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenen Kapasite Raporu 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

d) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 
mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

4.2.2. İş deneyim belgesi: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen 
bedelin %25 inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

4.2.3 Benzer iş olarak kabul edilecek işler 
Akümülatör, Güç kaynağı, Ups vb. materyallerin satışını yapmış olmak 
 10119/1-1 

—— • —— 
20 ADET KATANER HATTI TOPRAKLAMA SETİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/664413 
1-İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 211 14 49-520 89 49 
c) Elektronik Posta Adresi  : nurdansen@tcdd.gov.tr  
2-İhale konusu mal veya  
    hizmetin adı ve süresi : MUHTELİF ELEKTRİFİKASYON BAKIM ŞEFLİKLERİNE 

20 ADET KATANER HATTI TOPRAKLAMA SETİ 
ALINMASI İŞİ 

3-Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.  

4-İhalenin Tarihi ve Saati  : 18/12/2020 Cuma günü, saat 11:00 
5-İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Behiçbey-
Yenimahalle / ANKARA 

6-Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Satın Alma Servis Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına 18/12/2020 Cuma günü, saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

7-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 10118/1-1 
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OKSİJEN VE ASETİLEN GAZI TÜP DOLUMU TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Oksijen ve Asetilen Gazı Tüp Dolumu temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
 
İhale kayıt numarası : 2020/660874 
1-İdarenin  
a) adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) elektronik posta adresi 
   (varsa) 

: ttk.satinalma@taskomuru.gov.tr  

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -    Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı 1 Oksijen Gazı Tüpü Dolumu 20.000 m³ 

2 Asetilen Gazı Tüpü Dolumu 7.250 kg 
b) Teslim yeri Kurumumuz Müesseseleri, Yüksek Gerilim, Liman ve 

Demiryolu, MMFİM işyerinden (Firmaca Boş Tüplerin 
Alınması Ve Doldurularak Teslimi Her Müessese Ve 
MMFİM İşyeri İçin Belirli Tek Noktadan) alınıp yine aynı 
işyerine teslim edilecektir. 

c) Teslim süresi : 365 Takvim gün boyunca Firmaca alınan boş oksijen gazı 
tüpleri en geç bir hafta içinde, boş asetilen gazı tüpleri ise en 
geç bir ay içinde dolumu yapılarak teslim edilecektir. 

3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 28.12.2020 Pazartesi – saat 15.00 
c) Dosya no : 2018044 
 
4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1-İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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 c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 
 e) İhale şartnamesinde geçici teminat, 
 f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
 g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
 h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

 i) İhale şartnamesinde 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 
 Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler: 

4.3.1- Firmalar muhtelif kurum ve müesseselerden almış oldukları en az dört referansı 
teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

4.3.2- Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı broşür verecekler ve marka 
belirteceklerdir.  

4.3.3- Firmalar, HYB Belgesi ve TURKAK onaylı TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Sertifikası teklifleri ile birlikte vereceklerdir.  

4.3.4-Firmalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınmış 'Tehlikeli 
Madde Faaliyet Belgesi ve ADR kapsamındaki basınçlı tüplerin test ve muayeneleri için Türk 
Loydu veya TSE’den alınmış sertifikalarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

4.3.5- Firmalar gazlara ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) vereceklerdir. 
4.4- İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. 
4.5- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 
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6- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

 “İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 
dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanı satın almaları zorunludur.  

8- Teklifler en geç 28.12.2020 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

 9-. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilemez  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

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

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

İlan olunur. 
 9976/1-1 
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AMBULANS PERSONELİ GİYİM EŞYALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  
TTK İHTİYACI OLARAK AMBULANS PERSONELİNİN GİYİM EŞYALARI ALIMI 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 
USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

İhale kayıt no  : 2020/669512 
1- İdarenin :  
a) Adresi  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak 

No: 2   67090/ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi   : ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr 
2- İhale konusu malın : AMBULANS PERSONELİNİN GİYİM EŞYALARI 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 8 kalem Ambulans Personelinin Giyim Eşyası  
b)Teslim Yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent 

Ecevit Caddesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Şefliği Ambarları ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim gününde 
teslim edilecektir  

3- İhalenin :  
a) Yapılacağı Yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati  : 23.12.2020 Çarşamba günü Saat 15.00 
c) Dosya No  2031210 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, 
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  
4.2.1. Teknik şartnamede istenen belgeler 
Firmalar teklifleri ile birlikte her parçadan 1’er adet (bot 1 çift) numune vereceklerdir. 

Değerlendirme numuneler üzerinden yapılacaktır. Numunesiz teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır  

5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 
6- İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

8- Teklifler, en geç 23.12.2020 Çarşamba günü saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 
Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine 
verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 
idaremiz sorumlu değildir. 

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

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

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

İlan olunur.  
 10163/1-1 
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ETİL ALKOL ÜRETİMİ VE SONRASI BAKIM İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMETLERİ  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Alkol Fabrikasında etil alkol üretimi ve sonrası bakım işleri işçilik hizmetleri açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no : 2020/654823 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası 
  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222 230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222 230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Alkol Fabrikasında 20 (yirmi) vasıflı, 14 (Ondört) vasıfsız 

olmak üzere toplam 34 (Otuzdört) personel ile 4 (dört) ay 
süreli olarak yapılacak olan etil alkol üretimi ve sonrası 
bakım onarım işçiliğidir. 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 16.12.2020 Çarşamba günü Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen 
Biyoyakıt, Etil Alkol, Etanol üretimi işçilik hizmetleri veya her türlü laboratuar işçilik hizmetleri 
ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 9884/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Tapu sicilinde Belediyemiz lehine tescilli ve aşağıda özellikleri belirtilen 

taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 36.md. si gereğince kapalı teklif usulü artırma ile arsa satışı işinin 

ihalesi yapılacaktır.  
1- Encümen Karar tarih ve No ‘su  : 26/11/2020 tarih ve 640 sayılı kararı 

2- Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İl   :İstanbul  

b) İlçesi  : Güngören   
c) Cinsi  : Arsa 

d) Pafta No  : 1  

e) Ada No  : 381  

f) Parsel No  : 5  
g) Yüzölçümü  : 1.709,68 m²,  

h) Satışa Konu Belediye Hissesi : Tam,  

ı) Hâlihazır durumu : Boş 

j) İmar Durumu : 18.02.2005- 08.11.2019 t.t.li 1/1000 ölçekli Güngören 
Revizyon Tadilat İmar Planında Doğanbey caddesi 

cephesinden 5 metre, Güngören caddesinden 15 

metre, arka bahçe mesafesi 5 metre olan göre blok 

nizam 7 kat, H:23,50 (7 Kat) İrtifalı Özel Sağlık 
Tesisi Alanında kalmaktadır.(Ayrıntılar ihale satış 

şartnamesinde belirtilmiştir.) 

k) Vakfiyesi olup/ olmadığı : Yok 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : İstanbul İli Güngören İlçesi Güneştepe Mahallesi 
Güngören ve Doğanbey Caddelerine cephelidir.  

3 - Muhammen Bedeli : 12.850.000,00 TL. (Onikimilyonsekizyüzelli bin Türk 

Lirası) 

4 - Geçici Teminatı (% 3)  : 385.500,00 TL ( Üçyüzseksenbeşbin beşyüz Türk Lirası)  
5 - İhale Tarihi ve Saati : 17/12/2020 - Saat: 14:30  

6- Son teklif verme Tarihi ve saati  : 17/12/2020 - Saat: 13:30 

7 - İhalenin Yapılacağı Yer  : Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Güven Mahallesi Marmara Caddesi No :38 
Güngören 34173 İSTANBUL 

8 - İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile 

9 - İhale şartnamesi : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden satın alınabilir. 
Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No :38 
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deki hizmet Binasında faaliyet gösteren Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzden ve Web sitemizden 

ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu 

vardır. Telefon : (0212) 449 56 57 Web Sitesi: www.gungoren.bel.tr.  
10 - Şartname Bedeli : 500,00 TL.( Beş Yüz Türk Lirası ) 
11- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif mektubunu havi iç zarf 
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

j) Şartname bedeli makbuzu 
12- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
13- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç 
ihale günü (17/12/2020) saat 13:30’a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mh. Marmara 
Cd. No :38 Güngören - İstanbul adresindeki Güngören Belediye Encümenine (Yazı İşleri 
Müdürlüğü'ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 
 10048/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Tapu sicilinde Belediyemiz lehine tescilli ve aşağıda özellikleri belirtilen 

taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 36.md. si gereğince kapalı teklif usulü artırma ile arsa satışı işinin 

ihalesi yapılacaktır.  

1- Encümen Karar tarih ve No ‘su  : 26/11/2020 tarih ve 646 sayılı kararı 

2- Taşınmaza Dair Bilgiler  : 

a) İl   : İstanbul 

b) İlçesi  : Güngören  

c) Cinsi  : Arsa 

d) Pafta No  : 69/70 

e) Ada No  : 997 

f) Parsel No  : 9  

g) Yüzölçümü  : 710,65 m²,  

h) Satışa Konu Belediye Hissesi : Tam,  

ı) Hâlihazır durumu : Boş 

j) İmar Durumu : 18.02.2005- 24.07.2020 t.t.li 1/1000 ölçekli Güngören 

Revizyon Tadilat İmar planında yollardan (ön bahçe) 3 

metre, komşu parselden (yan bahçe) 4 metre çekme 

mesafeli, Max TAKS: 0,40, Hmax:4 kat yapılanmalı, 

Ticaret+ Hizmet Alanında kalmaktadır. (Ayrıntılar 

ihale satış şartnamesinde belirtilmiştir.) 

k) Vakfiyesi olup/ olmadığı : Yok 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : İstanbul İli Güngören İlçesi M.N.Özmen Mahallesi 

Eski Londra Asfaltı caddesi ve Ardıç sokağa 

cephelidir.  

3 - Muhammen Bedeli : 12.500.000,00 TL. (Onikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) 

4 - Geçici Teminatı (% 3)  : 375.000,00 TL ( Üçyüzyetmişbeşbin Türk Lirası)  

5 - İhale Tarihi ve Saati : 17/12/2020 - Saat: 14:00  

6- Son teklif verme Tarihi ve saati : 17/12/2020 - Saat: 13:00 

7 - İhalenin Yapılacağı Yer : Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Güven Mahallesi Marmara Caddesi No: 38 Güngören 

34173 İSTANBUL 

8 - İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile 

9 - İhale şartnamesi : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden satın alınabilir. 

Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No :38 
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deki hizmet Binasında faaliyet gösteren Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzden ve Web sitemizden 

ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu 

vardır. Telefon : (0212) 449 56 57 Web Sitesi: www.gungoren.bel.tr.  

10 - Şartname Bedeli :500,00 TL.( Beş Yüz Türk Lirası ) 

11- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

j)  Şartname bedeli makbuzu. 

12- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

13- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç 

ihale günü (17/12/2020) saat 13:00’e kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mh. Marmara 

Cd. No :38 Güngören - İstanbul adresindeki Güngören Belediye Encümenine (Yazı İşleri 

Müdürlüğü'ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 

ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 10049/1-1 
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POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI 
SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: 
TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik 

dergilerinin 01/01/2021–31/12/2021 tarihleri arasında 12 ay süre ile satışı TÜBİTAK Taşınır ve 
Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18’inci maddesinin (b) bendine göre “Açık Artırma 
ve Eksiltme Usulü” ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 -İdarenin  : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
a) Adresi  : Atatürk Bulvarı No:221, Kavaklıdere Çankaya / ANKARA  
b) Telefon ve faks numarası  : 0312 – 298 14 61 - 0312 – 427 36 98 
c) Elektronik posta adresi  : satinalma@tubitak.gov.tr 
2 -İhale konusu işe ait bilgiler 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Bilim ve Teknik Dergisi : Aylık 22.000 adet x 12 ay 
 : Bilim Çocuk Dergisi : Aylık 65.000 adet x 12 ay 
 : Meraklı Minik Dergisi : Aylık 42.000 adet x 12 ay 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü–Kavaklıdere 

Çankaya/ANKARA 
b) Tarihi ve saati  : 11/12/2020 - 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 
4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 
vekâletname. 

4.3. Standart Formlar : Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve 
birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi 

5 -İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere 

Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden 
satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, 

Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

9- Geçici teminat alınmayacaktır. 
10- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
 10153/1-1 
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SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KAPALI TEKLİF 

ALMA USULÜ İLE (SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIR.) 
a.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi 

işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi 
kadrosunda bulunan her türlü hava aracını kullanan uçucu ve uçuşla ilgili personelin sigortaları, 

b.Ankara ve İzmir’de bulunan paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin ferdi kaza 
sigortaları, 

c.THK tarafından düzenlenen kurslara / eğitimlere katılan kişilerin ve THK adına ulusal 
ve uluslararası yarışmalara katılan sporcuların “Ferdi Kaza Sigortaları”, 

d.THK Genel Başkanlığı kadrosunda çalışan hekimler ile güvenlik personeli için “Özel 
Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları”, 

e.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi 
işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi 
envanterinde bulunan; muhtelif cins ve miktardaki hava araçlarının; “Tekne ( Gövde) Sigortası”, 
“Yolcu ve Pilot Koltuk Ferdi Kaza sigortası”, “Koltuk (Mali Mesuliyet)” ve “3 ncü Şahıslara 
Karşı Mali Mesuliyet Sigortası”, 

f.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi 
işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi 
envanterinde bulunan taşınmaz malların niteliklerine göre “DASK” , “Yangın Sigortaları 
(Deprem, Fırtına, Dahili Su, Hava Taşıtı Çarpması, Kötü Niyetli Hareketler, Kar ağırlığı klozları 
dahil)”, Kobi Paket, Turistik tesis Sigorta Poliçesi ile Helikopterler için inşa edilen Hangarların 
Yangın Poliçeleri 

g.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi 
işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi 
envanterinde bulunan kara araçlarının “Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası”, “Kasko”, 
“Karayolu Zorunlu Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza” Sigortası, ‘’ Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası’’ , ‘’ Netice Zararları ( Pat Sahası ) sorumluluk Sigortaları ‘’ hizmet alımı 
işini kapsamaktadır. 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işi 

16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat: 14.00’de kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 
1.İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) 
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

2.İstekliler bu işe ait şartnameyi 1.000,00.-TL (Bintürklirası) karşılığında Türk Hava 
Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) adresinden temin 
edebilirler. 

3.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 
 10140/1-1 
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18 ADET DÜKKÂN TOPLU HALDE 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet 

dükkân toplu halde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı 

Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

1-İhale 15/12/2020 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır)  

c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç-Noter tasdikli imza sirküleri. 

d-Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz 

edilmesi. 

e-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (e) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 

gerekmektedir.) 

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 15/12/2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

10 yıllık 

Mevkii Cinsi Adet Muhammen Bedel Geçici Teminat 

Erciyes Dağı Dükkan 18 18.495.000,00-TL 554.850,00-TL 

 10171/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Malatya İli Pütürge Belediye Başkanlığından: 
İPTAL İLANI 

23/11/2020 tarih ve 31313 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere 
Memur Alımı İlanı iptal edilmiştir.  

İlan Olunur. 
 10152/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
26.12.2019 tarihli ve 307721 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Estanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim 
elemanı, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ömer Suat MENALİ (Denetçi No: 10566, Oda 
Sicil No: 3105) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 
13.10.2020 tarihli ve E.2020/276-K.2020/1728 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" 
hükmedildiğinden, 03.01.2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ömer Suat MENALİ 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 24.11.2020 tarihli ve 248058 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10026/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İsmailağa Vakfı. 
VAKFEDENLER: Celal ERZİNCANLIOĞLU, Mahmut Seyfettin İNANÇ, Ahmet 

USTAOSMANOĞLU, Ali TAKIŞ, Adnan Muhlis KOÇAK. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.03.2020 tarihli ve E: 2019/158, K: 2020/112 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vatanın bütünlüğünün korunması ve maddi-manevi her türlü 
kalkınmasına yardımcı olmak, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafazaya, dini, ahlaki, ilmi 
ve fikri seviyesini yükseltmeye, tarihi ve kültürel mirasını koruyup yaşatma ve geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmışbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın fesih 

edilmesi halinde vakfa ait bulunan menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları 
vakıf mütevelli heyeti kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 10058/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10180/1/1-1 

  



4 Aralık 2020 – Sayı : 31324 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10180/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10170/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10139/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10139/2/1-1 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10045/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 10003/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 10004/1-1 
  



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2020 – Sayı : 31324 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 10056/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığından: 
DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 

adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık 
Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler TABLO 1’de gösterilmiştir. 
TABLO 1: 

İL ATAMA YAPILACAK YERLER KONTENJAN İL TOPLAM 
KONTENJANI 

Adana 
Karataş Malmüdürlüğü 1 

2 
Pozantı Malmüdürlüğü 1 

Adıyaman 
Gölbaşı Malmüdürlüğü 1 

3 Samsat Malmüdürlüğü 1 
Tut Malmüdürlüğü 1 

Afyonkarahisar 

Başmakçı Malmüdürlüğü 1 

6 

Bayat Malmüdürlüğü 1 
Emirdağ Malmüdürlüğü 1 
Hocalar Malmüdürlüğü 1 
Sandıklı Malmüdürlüğü 1 
Şuhut Malmüdürlüğü 1 

Ağrı 

Ağrı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

5 

Eleşkirt Malmüdürlüğü 1 
Hamur Malmüdürlüğü 1 
Taşlıçay Malmüdürlüğü 1 
Gürbulak Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 
(Doğubeyazıt) 1 

Amasya 
Göynücek Malmüdürlüğü 1 

2 
Hamamözü Malmüdürlüğü 1 

Ankara 

Altındağ Malmüdürlüğü 15 

19 
Ayaş Malmüdürlüğü 1 
Güdül Malmüdürlüğü 1 
Kalecik Malmüdürlüğü 1 
Şereflikoçhisar Malmüdürlüğü 1 

Antalya 

Akseki Malmüdürlüğü 1 

4 
Gündoğmuş Malmüdürlüğü 1 
İbradı Malmüdürlüğü 1 
Korkuteli Malmüdürlüğü 1 

Artvin 

Ardanuç Malmüdürlüğü 1 

6 

Arhavi Malmüdürlüğü 1 
Borçka Malmüdürlüğü 1 
Kemalpaşa Malmüdürlüğü 1 
Murgul Malmüdürlüğü 1 
Sarp Gümrük Saymanlık Müdürlüğü (Hopa) 1 

Aydın 
Kuyucak Malmüdürlüğü 1 

2 
Sultanhisar Malmüdürlüğü 1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2020 – Sayı : 31324 

 

Balıkesir 
İvrindi Malmüdürlüğü 1 

2 
Savaştepe Malmüdürlüğü 1 

Bilecik İnhisar Malmüdürlüğü 1 1 

Bingöl 
Bingöl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

3 Adaklı Malmüdürlüğü 1 
Yayladere Malmüdürlüğü 1 

Bitlis 
Mutki Malmüdürlüğü 1 

2 
Tatvan Malmüdürlüğü 1 

Bolu 

Dörtdivan Malmüdürlüğü 1 

4 
Kıbrıscık Malmüdürlüğü 1 
Mengen Malmüdürlüğü 1 
Seben Malmüdürlüğü 1 

Burdur 
Bucak Malmüdürlüğü 1 

3 Çavdır Malmüdürlüğü 1 
Kemer Malmüdürlüğü 1 

Bursa 
Büyükorhan Malmüdürlüğü 1 

2 
Harmancık Malmüdürlüğü 1 

Çanakkale 

Gökçeada Malmüdürlüğü 1 

6 

Biga Malmüdürlüğü 1 
Bozcaada Malmüdürlüğü 1 
Eceabat Malmüdürlüğü 1 
Ezine Malmüdürlüğü 1 
Lapseki Malmüdürlüğü 1 

Çankırı 

Eldivan Malmüdürlüğü 1 

5 
Kızılırmak Malmüdürlüğü 1 
Korgun Malmüdürlüğü 1 
Şabanözü Malmüdürlüğü 1 
Yapraklı Malmüdürlüğü 1 

Çorum 

Boğazkale Malmüdürlüğü 1 

4 
Dodurga Malmüdürlüğü 1 
İskilip Malmüdürlüğü 1 
Kargı Malmüdürlüğü 1 

Denizli 
Buldan Malmüdürlüğü 1 

2 
Çivril Malmüdürlüğü 1 

Diyarbakır 
Çüngüş Malmüdürlüğü 1 

3 Kulp Malmüdürlüğü 1 
Lice Malmüdürlüğü 1 

Edirne 

İpsala Gümrük Saymanlık Müdürlüğü (İpsala) 1 

5 
İpsala Malmüdürlüğü 1 
Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1 
Meriç Malmüdürlüğü 1 
Uzunköprü Malmüdürlüğü 1 

Elazığ 
Ağın Malmüdürlüğü 1 

3 Alacakaya Malmüdürlüğü 1 
Maden Malmüdürlüğü 1 
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Erzincan 

Çayırlı Malmüdürlüğü 1 

6 

Ilıç Malmüdürlüğü 1 
Kemaliye Malmüdürlüğü 1 
Otlukbeli Malmüdürlüğü 1 
Refahiye Malmüdürlüğü 1 
Tercan Malmüdürlüğü 1 

Erzurum 

Aşkale Malmüdürlüğü 1 

9 

Çat Malmüdürlüğü 1 
Hınıs Malmüdürlüğü 1 
Horasan Malmüdürlüğü 1 
Karayazı Malmüdürlüğü 1 
Karaçoban Malmüdürlüğü 1 
Köprüköy Malmüdürlüğü 1 
Pasinler Malmüdürlüğü 1 
Pazaryolu Malmüdürlüğü 1 

Eskişehir 

Alpu Malmüdürlüğü 1 

7 

Beylikova Malmüdürlüğü 1 
Günyüzü Malmüdürlüğü 1 
Han Malmüdürlüğü 1 
Mihalgazi Malmüdürlüğü 1 
Mihalıççık Malmüdürlüğü 1 
Sivrihisar Malmüdürlüğü 1 

Gaziantep 
Araban Malmüdürlüğü 1 

2 
Karkamış Malmüdürlüğü 1 

Giresun 

Çamoluk Malmüdürlüğü 1 

5 
Çanakcı Malmüdürlüğü 1 
Dereli Malmüdürlüğü 1 
Doğankent Malmüdürlüğü 1 
Yağlıdere Malmüdürlüğü 1 

Gümüşhane 
Kelkit Malmüdürlüğü 1 

3 Köse Malmüdürlüğü 1 
Torul Malmüdürlüğü 1 

Hakkari 
Hakkari Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

3 Çukurca Malmüdürlüğü 1 
Derecik Malmüdürlüğü 1 

Hatay 
Altınözü Malmüdürlüğü 1 

3 Erzin Malmüdürlüğü 1 
Yayladağ Malmüdürlüğü 1 

Isparta 

Aksu Malmüdürlüğü 1 

6 

Atabey Malmüdürlüğü 1 
Gelendost Malmüdürlüğü 1 
Gönen Malmüdürlüğü 1 
Senirkent Malmüdürlüğü 1 
Şarkikaraağaç Malmüdürlüğü 1 

Mersin 
Çamlıyayla Malmüdürlüğü 1 

2 Mersin Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1 
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İstanbul 
Beşiktaş Malmüdürlüğü 1 

3 Çekmeköy Malmüdürlüğü 1 
Fatih Malmüdürlüğü 1 

Kars 

Kars Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

5 
Akyaka Malmüdürlüğü 1 
Arpaçay Malmüdürlüğü 1 
Kağızman Malmüdürlüğü 1 
Sarıkamış Malmüdürlüğü 1 

Kastamonu 

Abana Malmüdürlüğü 1 

13 

Azdavay Malmüdürlüğü 1 
Cide Malmüdürlüğü 1 
Çatalzeytin Malmüdürlüğü 1 
Daday Malmüdürlüğü 1 
Devrekani Malmüdürlüğü 1 
Doğanyurt Malmüdürlüğü 1 
İnebolu Malmüdürlüğü 1 
Küre Malmüdürlüğü 1 
Pınarbaşı Malmüdürlüğü 1 
Seydiler Malmüdürlüğü 1 
Şenpazar Malmüdürlüğü 1 
Tosya Malmüdürlüğü 1 

Kayseri 
Pınarbaşı Malmüdürlüğü 1 

2 
Yahyalı Malmüdürlüğü 1 

Kırklareli 

Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

5 
Demirköy Malmüdürlüğü 1 
Kofçaz Malmüdürlüğü 1 
Pehlivanköy Malmüdürlüğü 1 
Vize Malmüdürlüğü 1 

Kırşehir Kaman Malmüdürlüğü 1 
2 

Mucur Malmüdürlüğü 1 

Konya 

Akören Malmüdürlüğü 1 

10 

Çeltik Malmüdürlüğü 1 
Derbent Malmüdürlüğü 1 
Doğanhisar Malmüdürlüğü 1 
Güneysınır Malmüdürlüğü 1 
Hüyük Malmüdürlüğü 1 
Kadınhanı Malmüdürlüğü 1 
Kulu Malmüdürlüğü 1 
Taşkent Malmüdürlüğü 1 
Yalıhüyük Malmüdürlüğü 1 

Kütahya 

Çavdarhisar Malmüdürlüğü 1 

4 
Dumlupınar Malmüdürlüğü 1 
Emet Malmüdürlüğü 1 
Şaphane Malmüdürlüğü 1 

Malatya Darende Malmüdürlüğü 1 
2 Yazıhan Malmüdürlüğü 1 
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Manisa 
Kırkağaç Malmüdürlüğü 1 

3 Köprübaşı Malmüdürlüğü 1 
Selendi Malmüdürlüğü 1 

Kahramanmaraş Andırın Malmüdürlüğü 1 2 Ekinözü Malmüdürlüğü 1 

Mardin 
Mardin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

3 Dargeçit Malmüdürlüğü 1 
Derik Malmüdürlüğü 1 

Muğla 
Kavaklıdere Malmüdürlüğü 1 

3 Seydikemer Malmüdürlüğü 1 
Yatağan Malmüdürlüğü 1 

Muş 
Muş Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

3 Hasköy Malmüdürlüğü 1 
Malazgirt Malmüdürlüğü 1 

Nevşehir 
Avanos Malmüdürlüğü 1 

3 Hacıbektaş Malmüdürlüğü 1 
Kozaklı Malmüdürlüğü 1 

Niğde Çiftlik Malmüdürlüğü 1 2 Ulukışla Malmüdürlüğü 1 

Ordu 

Aybastı Malmüdürlüğü 1 

6 

Çaybaşı Malmüdürlüğü 1 
Gölköy Malmüdürlüğü 1 
İkizce Malmüdürlüğü 1 
Kumru Malmüdürlüğü 1 
Mesudiye Malmüdürlüğü 1 

Rize 

Güneysu Malmüdürlüğü 1 

4 Hemşin Malmüdürlüğü 1 
İkizdere Malmüdürlüğü 1 
Kalkandere Malmüdürlüğü 1 

Sakarya Karasu Malmüdürlüğü 1 2 Taraklı Malmüdürlüğü 1 

Samsun 

Asarcık Malmüdürlüğü 1 

5 
Ayvacık Malmüdürlüğü 1 
Kavak Malmüdürlüğü 1 
Salıpazarı Malmüdürlüğü 1 
Terme Malmüdürlüğü 1 

Siirt 
Eruh Malmüdürlüğü 1 

3 Pervari Malmüdürlüğü 1 
Şirvan Malmüdürlüğü 1 

Sinop Ayancık Malmüdürlüğü 1 2 Durağan Malmüdürlüğü 1 

Sivas 

Akıncılar Malmüdürlüğü 1 

10 

Divriği Malmüdürlüğü 1 
Doğanşar Malmüdürlüğü 1 
Gemerek Malmüdürlüğü 1 
Gölova Malmüdürlüğü 1 
İmranlı Malmüdürlüğü 1 
Kangal Malmüdürlüğü 1 
Koyulhisar Malmüdürlüğü 1 
Şarkışla Malmüdürlüğü 1 
Zara Malmüdürlüğü 1 
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Tekirdağ 
Hayrabolu Malmüdürlüğü 1 2 
Şarköy Malmüdürlüğü 1 

Tokat 

Artova Malmüdürlüğü 1 

4 
Başçiftlik Malmüdürlüğü 1 
Reşadiye Malmüdürlüğü 1 
Sulusaray Malmüdürlüğü 1 

Trabzon 
Düzköy Malmüdürlüğü 1 

3 Köprübaşı Malmüdürlüğü 1 
Şalpazarı Malmüdürlüğü 1 

Tunceli 
Nazimiye Malmüdürlüğü 1 

2 
Pülümür Malmüdürlüğü 1 

Şanlıurfa 
Şanlıurfa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

3 Akçakale Malmüdürlüğü 1 
Bozova Malmüdürlüğü 1 

Van 

Başkale Malmüdürlüğü 1 

5 
Çaldıran Malmüdürlüğü 1 
Çatak Malmüdürlüğü 1 
Özalp Malmüdürlüğü 1 
Saray Malmüdürlüğü 1 

Yozgat 

Aydıncık Malmüdürlüğü 1 

4 Çayıralan Malmüdürlüğü 1 
Çekerek Malmüdürlüğü 1 
Yenifakılı Malmüdürlüğü 1 

Aksaray 

Ağaçören Malmüdürlüğü 1 

4 Gülağaç Malmüdürlüğü 1 
Güzelyurt Malmüdürlüğü 1 
Sultanhanı Malmüdürlüğü 1 

Bayburt 
Aydıntepe Malmüdürlüğü 1 

2 
Demirözü Malmüdürlüğü 1 

Karaman 

Ayrancı Malmüdürlüğü 1 

5 
Başyayla Malmüdürlüğü 1 
Ermenek Malmüdürlüğü 1 
Kazım Karabekir Malmüdürlüğü 1 
Sarıveliler Malmüdürlüğü 1 

Kırıkkale 

Çelebi Malmüdürlüğü 1 

4 
Delice Malmüdürlüğü 1 
Keskin Malmüdürlüğü 1 
Sulakyurt Malmüdürlüğü 1 

Batman 
Batman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 2 
Gercüş Malmüdürlüğü 1 

Şırnak 
Şırnak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

3 İdil Malmüdürlüğü 1 
Uludere Malmüdürlüğü 1 

Bartın 
Amasra Malmüdürlüğü 1 

3 Kurucaşile Malmüdürlüğü 1 
Ulus Malmüdürlüğü 1 
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Ardahan 

Ardahan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

5 
Çıldır Malmüdürlüğü 1 
Damal Malmüdürlüğü 1 
Hanak Malmüdürlüğü 1 
Posof Malmüdürlüğü 1 

Iğdır 
Aralık Malmüdürlüğü 1 

3 Karakoyunlu Malmüdürlüğü 1 
Tuzluca Malmüdürlüğü 1 

Karabük 
Eflani Malmüdürlüğü 1 

3 Ovacık Malmüdürlüğü 1 
Yenice Malmüdürlüğü 1 

Kilis 
Kilis Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 

2 
Kilis Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1 

Osmaniye 
Bahçe Malmüdürlüğü 1 

2 
Hasanbeyli Malmüdürlüğü 1 

Düzce 
Çilimli Malmüdürlüğü 1 

2 
Yığılca Malmüdürlüğü 1 

 
TOPLAM 300 300 

 
II-SINAV TARİHİ VE YERİ: 
a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır. 
b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava 

giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 
gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 
III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi 

(29/01/2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır. 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını 

doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir), 
c) TABLO 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak, 
ç) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına 

(KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan 
almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri 
için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.),  

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak. 
TABLO 2: 

BÖLÜM (ALAN) GÖREV YERİ 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

KONTENJAN 
KPSS 

TABAN 
PUANI 

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki 
veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak 

TABLO 1 de 
belirtilen görev 

yerleri 

KPSSP47 
KPSSP48 

300 70 
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IV-SINAV BAŞVURUSU: 
a) Adaylar başvurularını, TABLO 1’de yer alan sadece bir il’i seçmek suretiyle 

yapacaktır. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. 
b) Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) 

kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik 
ortamda yapılacaktır. 

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir 
örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta 
yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular 
işleme konulmaz. 

ç) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer 
verilecektir. 

V-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ: 
Her il için TABLO 1’de belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katına kadar aday giriş 

sınavına katılacaktır. Her il için belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katından fazla başvuru 
olması halinde sınava başvurduğu KPSS puanına görev yapılacak sıralamaya göre en yüksek 
puanlı adaydan başlamak üzere en fazla 4 katı aday o il için yapılacak sınava katılmaya hak 
kazanacaktır. Aynı il için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş 
sınavına çağrılacaktır. 

VI- SINAV ŞEKLİ: 
Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.  
VII- SINAV KONULARI: 
Giriş sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), 

İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku 
(Başlangıç), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 

b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat,  
c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, 
ç) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,  
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, 
VIII-DEĞERLENDİRME: 
Giriş sınavında adaylar;  
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. 
Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden 

değerlendirilir. 
Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur. 
Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre 

başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı 
kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına 
başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 
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Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl 
süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 
Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları 
sona erer. 

Giriş sınavı sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında 
duyurulacaktır. 

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez.  

IX-ATAMA: 
a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş 

sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle 
belirlenecektir. 

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav 
sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar 
hiçbir hak talep edemez. 

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz. 
ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal 

edilir. 
d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde 

sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların 
yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına 
göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır. 

e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin 
yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş 
kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak 
ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş 
sayılır. 

X-ÇALIŞMA ŞARTI: 
Ataması yapılanlar, atandıkları il’de beş yıl görev yapmak zorundadır. 
XI-DİĞER HUSUSLAR: 
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında 
bulunduracaktır.) 

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

c) Başvurular 29/01/2021 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, kadar 
adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne 
alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

İlan olunur.  
İletişim Bilgileri: 
Adres: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 
Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA 
Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 
Faks : 0 (312) 425 04 43 10169/1-1 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2020 – Sayı : 31324 

 

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından: 

TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare 

Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Dış 
Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 5, Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 10 ve İç Ticaret 
Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları 
yapılacaktır. 

1. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI: 

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların; 

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması, 

1.2. En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi 
ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında 
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 
80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;  

• Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 100 kişi,  

• Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 200 kişi, 

• İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi, 

içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul 
edilir), 

1.4. Giriş sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış 
olması,  

1.5. Sağlık durumu, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve 
yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel 
olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması, 

1.6. Süresi içinde başvurmuş olması, 

gerekmektedir. 

2. SINAV BAŞVURUSU: 

2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 09-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı 
(www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu 
fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya 
posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

2.2. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan 
başvurular dikkate alınmaz.  

2.3. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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3. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ: 
3.1. Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı 

olarak Ankara’da yapılacaktır.  
3.2. Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü; 
• Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 23-24 Ocak 2021, 
• Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Şubat 2021, 
• İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Şubat 2021, 
tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Gazi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:88 Teknik Okullar Yenimahalle-
ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.   

3.3. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Ticaret 
Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan 
edilecek olup ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta 
adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.  

3.4. Adaylar yazılı sınava, aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, 
ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir. 

3.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle 
duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve 
saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. 

3.6. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, 
Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 
4.1. Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda 

yapılır:  
Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi 

Sisteminin Genel Esasları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi, 
Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi, 

Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari 
Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar) 

Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku 
(Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) 

Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet 
Muhasebesi 

Yazılı sınavda yukarıdaki konu başlıklarında yer alan hususlarla ilgili sınava girecek 
adayların değerlendirme, yorumlama ve çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik 
sorulara da yer verilebilecektir.    

5. DEĞERLENDİRME: 
5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden 

en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması 
gereklidir. 
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5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak 
kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır. 
Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.  

5.3. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk 
şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına 
ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı sureti ve 
fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. 

5.4. Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan vermek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu 

tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 
üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 
100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir.  

5.5. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur. 
5.6. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. 

Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu 
Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

5.7. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 
alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve en fazla söz konusu 
kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir.  

5.8. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 
dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.  

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve ATAMA: 
6.1. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. 

Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 
6.2. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre 

içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek 
listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir. 

6.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.  

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

telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir. 
T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA 
Tel: 0312 449 2430-2436 
E-posta: sinavbilgirtb@ticaret.gov.tr 
İlan olunur. 10044/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

03.12.2020 tarihli ve 31323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi alım 
ilanımız iptal edilmiştir. 

 10177/1/1-1 
—— • —— 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI 
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon 

numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan 
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus 
Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim 
beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa 
hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi, Doçentlik belgesini 
veya onaylı suretini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 
atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını 
veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım 
(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI 
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon 

numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan 
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus 
cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim 
beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa 
hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik 
belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 
3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 
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C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon 

numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya 
Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 
eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, 
sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha 
önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora 
başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım 
(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere 
başvurmaları gerekmektedir. 

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile 
yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan 
kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. 

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel 
dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir. 

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 
(*) - Ülkenin Kalkınmasında Öncelik Arz Eden Alanlar kapsamındaki kadroları 

belirtmektedir. 
 

BİRİMİ 
ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
UNVANI ADEDİ DER AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Plastik ve 

Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahisi 

Profesör 1 1 
İlgili alanda doçentliğini almış 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör* 1 1 

İlgili alanda bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesör* 1 1 
İlgili alanda bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Profesör* 1 1 
İlgili alanda bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Veteriner 
Fakültesi 

Veterinerlik Histoloji ve 
Embriyoloji 

Profesör 1 1 

İlgili anabilim dalında doçentliğini 
almış olmak ve deneysel diyabet, 
antioksidanlar ve büyüme 
faktörleri konularında çalışmış 
olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 

İlgili anabilim dalında doçentliğini 
almış olmak ve II.Meşrutiyet 
Dönemi Türk Hikayeciliği üzerine 
çalışmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Organik Kimya Profesör 1 1 
İlgili alanda doçentliğini almış 
olmak. Triazol ile ilgili çalışmış 
olmak. 
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Sarıkamış 
Beden Eğitimi 

ve Spor 
Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretimi 

Profesör 1 1 
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
alanında doçentliğini almış olmak 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 1 1 
İlgili alanda doçentliğini almış 
olmak. 

Tıp Fakültesi Psikiyatri Doçent* 1 1 
İlgili alanda bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Doçent* 1 1 
İlgili alanda bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Veteriner 
Fakültesi 

Veterinerlik 
Mikrobiyolojisi 

Doçent 1 1 
İlgili alanda doçentliğini almış 
olmak 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Nükleer Fizik Doçent 1 1 

Çevresel radyasyon incelemesi 
alanında doçentliğini almış olup, 
lazer ve plazma fiziği alanında 
doktora yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Analiz ve Fonksiyonlar 
Teorisi 

Doçent 1 1 

İlgili anabilim dalında doçentliğini 
almış olmak ve Banach 
uzaylarında sabit nokta teorisi 
çalışmış olmak 

Dede Korkut 
Eğitim Fakültesi 

Fizik Eğitimi Doçent 1 1 

Atom ve molekül fiziğinde 
doçentliğini almış olup, atom ve 
molekül fiziğinde doktorasını 
yapmış olmak ve karbon 
nanotüpler üzerine çalışmalar 
yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
2 3 

İlgili alanda uzmanlığını almış 
olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Doktor Öğretim 

Üyesi* 
1 1 

İlgili alanda bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi* 
1 1 

İlgili alanda bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 

İlgili alanda uzmanlığını almış 
olmak 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi* 
1 1 

İlgili alanda bilimsel çalışmaları 
olmak 

Tıp Fakültesi Nöroloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 

İlgili alanda uzmanlığını almış 
olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Endodonti 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup, alanında uzmanlığını veya 
doktorasını yapmış olmak 

 10177/2/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlüğü ve İktisat Fakültesine 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de 

yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 
(Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca 
yapılacaktır.) 

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat 
Edecek Adaylardan İstenen Belgeler: 

 -Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi, Anabilim Dalı, iletişim adresleri 
(adres, telefon no, e-mail vs.) ve ilan sıra nosu açıkça belirtilecektir.) 

- Özgeçmiş 
- Nüfus Cüzdanı Sureti 
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerinde çekilmiş olması) 
- ALES belgesi  
- Yabancı dil belgesi 
- Lisans/Yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışından alınan 

diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge) 
- Lisans/Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript) 
- Tecrübe durumunu gösterir belge (Resmi Kurum Onaylı Belge) (İlan edilen kadroya 

bağlı olarak alınacaktır.) 
- Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Hizmet takip programlarında(HİTAP) alınan hizmet 

belgesi(Halen bir kamu kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)(Resmi 
Kurum Onaylı Belge) 

- Bilimsel çalışmalarını kapsayan Dosya(Varsa) 
- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecekler. 
- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
NOTLAR 
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerektedir. 
-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen 

süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile 
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin 
Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz 
sorumlu değildir.) 
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-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler. 
-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
SINAV TAKVİMİ 
İLK BAŞVURU TARİHİ : 04.12.2020 
SON BAŞVURU TARİHİ : 18.12.2020 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 28.12.2020 
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 31.12.2020 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 08.01.2021 
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: https://pdb.marmara.edu.tr/ 
 

SIRA 

NO 
BİRİM ADI BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

DRC

. 

BAŞVURU 

ŞEKLİ 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ÖZEL ŞARTLAR 

BAŞVURUNUN 

YAPILACAĞI 

BİRİM 

1 Rektörlük - - 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

3 
Şahsen/ 

Posta 
SAYISAL 

Herhangi bir alanda 

tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. .NET 

teknolojileriyle çalışmış 

ve C# yazılım dili biliyor 

olmak, tercihen sertifika 

ve eğitim belgesine 

sahip olmak. Tercihen 

veri tabanı bilgisine 

sahip olmak. 

Personel Daire 

Başkanlığı 

2 
İktisat 

Fakültesi 
Maliye Mali Hukuk 

Araştırma 

Görevlisi 
4 

Şahsen/ 

Posta 

EŞİT 

AĞIRLIK 

Hukuk Fakültesinden 

lisans mezunu olmak, 

Mali Hukuk veya Kamu 

Hukuku anabilim 

dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak, 

YÖK’ün kabul ettiği 

İngilizce yabancı dil 

sınavlarından en az 85 

almış olmak, ALES 

puanı en az 80 almış 

olmak 

İktisat Fakültesi 

Dekanlığı 

 
 9962/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 
adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti (lisans, yükseklisans, doktora 
ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar 
hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak 
adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak 
adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

1-Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, 
doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını 
fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 4 (dört) adet taşınabilir 
belleğe aktararak başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

2-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Başvuru dilekçelerine 
yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini 
kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF 
formatında 4 (dört) adet taşınabilir belleğe aktararak başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

* Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 
olmaları gerekmektedir. 

* Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekir. 

Başvuru Başlama Tarihi : 04.12.2020  
Son Başvuru Tarihi : 18.12.2020  
Duyurulur. 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

EĞİTİM FAK. 

MATEMATİK VE 

FEN BİLİMLERİ 

EĞİTİMİ 

FEN BİLGİSİ 

EĞİTİMİ 
DOÇENT 2 1 

Fizik Eğitimi alanında doçentliğini 

almış ve STEM eğitimi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak 

GÜZEL SANAT. 

VE TAS. FAK. 

GRAFİK 

TASARIMI 
GRAFİK TASARIMI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 1 

Çevrimiçi video ortamların tasarımı 

konusunda çalışmalar yapmış olmak 

GRAFİK 

TASARIMI 
GRAFİK TASARIMI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 1 

Portfolyo tasarımı konusunda 

çalışmalar yapmış olmak 

İ.İ.B.F. 

İŞLETME İŞLETME DOÇENT 2 1 
Halkla ilişkiler bilim alanında 

doçentlik almış olmak. 

SOSYAL 

HİZMETLER 

SOSYAL 

HİZMETLER 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
4 1 

Sosyal Hizmetler veya Sosyoloji 

alanında doktora yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAK. 
FELSEFE VE 

DİN BİLİMLERİ 
DİN BİLİMLERİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
3 1 

Din sosyolojisi alanında doktora 

yapmış olmak 
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MÜHENDİSLİK 

FAK. 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BİLGİSAYAR 

YAZILIMI 
DOÇENT 2 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış 

olmak. 

GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ 

GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ 
DOÇENT 2 1 

Gıda biyoteknolojisinde immobilize 

enzim uygulamaları ve fonksiyonel 

gıdaların üretimi alanlarında 

çalışmalar yapmış olmak. 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BİLGİSAYAR 

DONANIMI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
3 1 

Ses işleme, derin öğrenme, 

optimizasyon üzerine çalışmaları 

olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAK. 
EBELİK EBELİK 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
3 1 

Doğum ve Kadın hastalıkları 

hemşireliğinde Doktora yapmış 

olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

TEMEL TIP 

BİLİMLERİ 
TIBBİ BİYOKİMYA DOÇENT 2 1 

Karaciğer hasarına karşı safranalın 

antioksidan, antienflamatuar etkisi 

ve kanser konularında çalışması 

olmak. 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
ACİL TIP 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
İlgili Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 

CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 

BEYİN VE SİNİR 

CERRAHİSİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
İlgili Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI 

VE HASTALIKLARI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
Toksisite konusunda çalışması 

olmak 

CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 
GENEL CERRAHİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 

Yoğun bakım yan dal uzmanlığı ve 

karaciğer nakli üzerine eğitimi 

olmak. 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
İÇ HASTALIKLARI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
Akut böbrek yetmezliği konusunda 

çalışması olmak. 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
İÇ HASTALIKLARI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 

Kan transfüzyonu ve yeni 

koronavirüs (COVID-19) 

enfeksiyonu konularında çalışmaları 

olmak. 

CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 

KADIN 

HASTALIKLARI VE 

DOĞUM 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

5 1 
Kadınlarda osteoporoz konusunda 

çalışması olmak. 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
KARDİYOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
Atriyal septal defekt konusunda 

çalışması olmak. 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
KARDİYOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
Pulmoner emboli konusunda 

çalışması olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ 

CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 

KULAK, BURUN 

VE BOĞAZ 

HASTALIKLARI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
Koklear implantasyon konusunda 

çalışması olmak. 

CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 

ORTOPEDİ VE 

TRAVMATOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Çocuk Önkol Kırıklarının 

İntramedüller k teli ile tespiti 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 

ORTOPEDİ VE 

TRAVMATOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

5 1 
Diz artroplastisi konusunda 

çalışması olmak. 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
RADYOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
İlgili Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 

TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ 

VE OTELCİLİK 

YÜKSEKOKULU 

GASTRONOMİ 

VE MUTFAK 

SANATLARI 

GASTRONOMİ VE 

MUTFAK 

SANATLARI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 
Turizm ve otel işletmeciliği üzerine 

çalışmaları olmak 

VETERİNER 

FAK. 

ZOOTEKNİ VE 

HAYVAN 

BESLEME 

HAYVAN 

BESLEME VE 

BESLENME 

HASTALIKLARI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup 

Amilopektin krom kombinasyonunun 

metabolik profil üzerine etkisi 

konusunda çalışmış olmak. 

KLİNİK 

BİLİMLER 

VETERİNERLİK 

CERRAHİSİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup 

Kedilerde femur kırıkları ile ilgili 

çalışmış olmak. 

TEMEL 

BİLİMLER 

VETERİNERLİK 

EMBİRİYOLOJİ VE 

HİSTOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup Tip 

I ve Tip II diyabet üzerine çalışmış 

olmak. 

KLİNİK ÖNCESİ 

BİLİMLER 

VETERİNERLİK 

FARMAKOLOJİ VE 

TOKSİKOLOJİSİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup 

Deneysel endotoksemi modelinde 

ilaç farmakokinetiği çalışmış olmak 

KLİNİK 

BİLİMLER 

VETERİNERLİK İÇ 

HASTALIKLARI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup 

geçiş dönemindeki koyunlarda 

metabolik profil üzerine çalışmış 

olmak. 

KLİNİK ÖNCESİ 

BİLİMLER 

VETERİNERLİK 

VİROLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup 

Kedilerde Viral hastalıkların 

tedavileri üzerine çalışma yapmış 

olmak. 

ZİRAAT FAK. 

TARLA 

BİTKİLERİ 

ÇAYIR MERA VE 

YEM BİTKİLERİ 
DOÇENT 2 1 

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 

alanında Doçent ünvanı almış olup, 

mera ve yem bitkilerinde besin 

maddesi üzerine çalışmalar yapmış 

olmak 

TARLA 

BİTKİLERİ 

ÇAYIR MERA VE 

YEM BİTKİLERİ 
DOÇENT 2 1 

Silaj verimi ve kalitesi üzerine 

çalışmış olmak. 
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ZİRAAT FAK. 

TARLA 

BİTKİLERİ 

ENDÜSTRİ 

BİTKİLERİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

ilgili alanda doktora yapmış olmak 

ve Yağlı Tohumlu Bitkileri ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

BİTKİ KORUMA ENTOMOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Entomoloji alanında doktora yapmış 

olmak ve Siirt fıstığı zararlıları 

konusunda çalışmalar yapmış olmak 

BAHÇE 

BİTKİLERİ 

SEBZE 

YETİŞTİRME VE 

ISLAHI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Bahçe bitkilerinde doktora yapmış 

olmak ve sıcak iklim sebzelerinde 

kalite ve besin özellikleri üzerine 

abiyotik stres faktörlerinin etkisi 

konusunda çalışmalar yapmış olmak 

BAHÇE 

BİTKİLERİ 

SÜS BİTKİLERİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

VE ISLAHI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği alanında 

doktora yapmış olmak ve Mevsimlik 

çiçeklerde abiyotik stres fizyolojisi 

ve anatomisi konularında çalışmalar 

yapmış olmak 

 10093/1/1-1 
—— • —— 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim 
elemanı alınacaktır. 

A-) GENEL ŞARTLAR 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak. 
2-Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş 

Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın 
Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. 
Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde 
hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav 
Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muhafiyet durumlarını 
kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 
olarak kabul edilecektir. 

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. 
(Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)  

4-Adayların Transkriplerinin Ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; 
Transkiriplerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş 
Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

5-Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 
yapılacak atamalarda İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası hükümleri uygulanır. 
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B-) ÖZEL ŞARTLAR 
1-Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan En Az Tezli Yüksek lisans 

derecesine sahip olmak şartı aranır. 
• Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır 
• Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans 

ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek 
Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak 
olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup 
belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

2-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar; 
• Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda 

Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır. 
• Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya 
sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir 

• Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama 
yapılacaktır. 

C-) SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 04.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 18.12.2020 (Mesai Bitimi)  
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 21.12.2020  
Giriş Sınavı Tarihi : 23.12.2020 
Giriş Sınav Saati : 14:00 
Giriş Sınav Yeri : İlgili Birimlerde 
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 25.12.2020 
Başvuru Yeri : İlgili Birimler 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.siirt.edu.tr. 

D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

 BİRİM/BÖLÜM 

Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 
Derece YDS ALES AÇIKLAMA İLAN 

NO 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

2020-1 
Yabancı Diller Eğitimi/ 

İngiliz Dili Eğitimi 
 1 5 80 70 İngiliz dili eğitimi alanında doktora yapıyor olmak 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 

2020-2 Mimarlık / Bina 1  5 50 70 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olup Mimarlık 

anabilim dalında yapı bilgi modelleme alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak 

2020-3 Mimarlık / Bina 1  5 50 70 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olup Mimarlık 

anabilim dalında geleneksel konut mimarisi 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak 

2020-4 
Şehir ve Bölge 

Planlama /Şehircilik 
 1 5 50 70 

Şehir ve bölge planlama bölümü veya Mimarlık 

bölümü lisans mezunu olup bu bölümlerden 

birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

2020-5 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi / 

Siyaset Bilimi 

 1 5 50 70 
Siyaset ve Kamu Yönetimi alanında tezli Yüksek 

Lisans yapıyor olmak 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

2020-6 

Felsefe ve Din 

Bilimleri / İslam 

Felsefesi 

 1 5 50 70 
İslam Felsefesi Alanında Yüksek lisans yapıyor 

olmak 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

2020-7 
Klinik Öncesi Bilimler / 

Veterinerlik Patolojisi 
 1 5 50 70 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Veterinerlik 

Patolojisi alanında Doktora yapıyor olmak 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO 

2020-8 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları / Gastronomi 

ve Mutfak Sanatları 

1  6 50 70 

Gıda mühendisliği lisans mezunu olup, Turizm 

işletmeciliği veya Gastronomi ve mutfak sanatları 

alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

TEKNİK BİLİMLER MYO 

2020-9 

Mülkiyet Koruma ve 

Güvenlik / Özel 

Güvenlik ve Koruma 

1  3 Muaf Muaf 
Lisans mezunu olmak. Güvenlik alanında en az 2 

yıl tecrübeli olmak. 

TASARIM MYO 

2020-10 
Tasarım / Endüstri 

Ürünleri Tasarımı 
1  6 Muaf 70 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden veya 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümünden    

mezun    olup,ilgili lisans alanlarından birinden 

veya endüstriyel tasarım mühendisliği alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak 

ERUH MYO 

2020-11 

Sosyal Hizmet ve 

Danışmanlık / Sosyal 

Hizmetler 

1  3 Muaf 70 

Sosyal hizmetler veya sosyoloji bölümü lisans 

mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

2020-12 

Çocuk Bakımı ve 

Gençlik Hizmetleri / 

Çocuk Bakımı 

1  3 Muaf 70 

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Lisans mezunu 

olmak, Eğitim Bilimlerinde tezli Yüksek lisans 

yapmış olmak ve Yüksek öğretim kurumlarında en 

az 3 yıl ders vermiş olmak 

KURTALAN MYO 

2020-13 

Finans- Bankacılık ve 

Sigortacılık / 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

1  6 Muaf 70 

İktisat Bölümü lisans mezunu olup Bölgesel 

Kalkınma İktisadı alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak bankacılık sektöründe en az 2 yıl iş 

tecrübesine sahip olmak 

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER 
1-Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No’sunu, 

yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını 
Belirten Dilekçe 
2-Özgeçmiş 
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3-Merkezi sınav (ALES) belgesi çıktısı 
4-Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir 

sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı 
aranmamaktadır) 

5-Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( e-Devletten alınan 
karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici 
mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü 
olacaktır) 

6-İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair 
öğrenci belgesi.(e- Devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.) 

7-İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu 
belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal 
güvenlik kurumundan alınacak pirim dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı) 

8-İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
9-Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi 

askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise 
askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) 

10-Adli sicil kaydı. 
11-Lisans transkripti Onaylı Sureti 
F-) DİĞER AÇIKLAMALAR 
1-Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla 

yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular 
dikkatte alınmaz. 

2-Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin 
www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

3-İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. 

4-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge 
olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir. 

6-Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da 
istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. 
Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir. 

G -) MUAFİYET 
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2-Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
YÖK-GELECEK PROJESİ KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ ALAN 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet 

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı 
Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin 
Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara YÖK-Gelecek Projesi kapsamında 
öncelikli ve özellikli alan öğretim üyeleri alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek 
ekleri ile birlikte ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

NOTLAR: 
İlanımızın süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 
Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 
Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi 

Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir. 
İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

S.N BİRİM BÖLÜM 
ABD/ASD/ 

PRG 
UNVAN DER. AD. NİTELİĞİ 

1 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji Zooloji 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Tarım ve Hayvan 

Biyoteknolojisi konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

2 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji 

Moleküler 

Biyoloji 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Tarım ve Hayvan 

Biyoteknolojisi konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

3 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik Katı Hal Fiziği 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Güneş Enerjisi konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

4 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Yönetim 

Bilimleri 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Bilim ve Teknoloji Politikaları 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

5 
Mühendislik 

Fakültesi 

Otomotiv 

Mühendisliği 

Otomotiv 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

İleri Fonksiyonel Malzeme ve 

Enerjik Malzeme Teknolojileri 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/ 
Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 
özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 
(Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 

1 - Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim 
edilecektir. 

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM / 

ANABİLİM DALI/ 
BİLİM DALI 

KADRO 
UNVANI 

ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji Profesör 1  

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Profesör 1 

 
Doçent 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Nükleer Tıp 

Profesör 1 

 
Doçent 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hemşirelik 
Yüksekokulu 

İç Hastalıkları 
Hemşireliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında 
doktora yapmış olmak. (doktora 
transkriptinin dosyada sunulması) 

Doğum ve Kadın 
Sağlığı Hemşireliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doğum ve Kadın Sağlığı 
Hemşireliği alanında doktora 
yapmış olmak. (doktora 
transkriptinin dosyada sunulması) 

Halk Sağlığı 
Hemşireliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında 
doktora yapmış olmak. (doktora 
transkriptinin dosyada sunulması) 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 
(Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi 
statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.  

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not 
ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi 
Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel 
Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.  

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 



4 Aralık 2020 – Sayı : 31324 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

BİRİMİ Bölüm/Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Açıklamaları 

Hemşirelik 
Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölümü 
(Doğum ve Kadın 

Sağlığı Hemşireliği) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

ALES SAY alandan en az 70 puan 
almış olmak. YDS en az 50 puan 
almış olmak. Doğum ve Kadın 
Sağlığı Hemşireliği alanında 
Doktora yapıyor olmak. 

Hemşirelik Bölümü 
(Halk Sağlığı 
Hemşireliği) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

ALES SAY alandan en az 70 puan 
almış olmak. YDS en az 50 puan 
almış olmak. Halk Sağlığı 
Hemşireliği alanında Yüksek Lisans 
veya Doktora yapıyor olmak. 

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 
Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi 
gerekmektedir.  

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda 
öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir. 

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o 
alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o 
alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.  

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar 
herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.  

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları 
alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü 
tercihine göre kullanabilecektir.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan 
türünü kullanılabilecektir.  

**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM 
“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından 
(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.  

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler 
öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim 
görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru 
Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 
Tarihi 

Ön 
Değerlendirme 
Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 
Giriş Tarihi 

Sınav Giriş 
Yeri/ 
Saati 

Sonuç açıklama 
“Nihai 

Değerlendirme” 
tarihi 

İlanın Resmî 
Gazete’de 

yayımlandığı 
tarih 

İlanın Resmî 
Gazete’de 

yayım tarihi 
izleyen 

15’inci gün 
mesai bitimi. 

28.12.2020 06.01.2021 
İlgili Birim 
Saat 10:00 

13.01.2021 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9G6022 Antep Yolu-Sayburun Enerji Nakil Hattı”nın

Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3264)

–– Rize İli, Güneysu İlçesi, Birlik ve Ulucami Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3265)

–– Çankırı İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Balıbıdık KÖK-Yüklü KÖK-Yapraklı DM Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3266)

–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karacaören KÖK Selalmaz KÖK ENH Selalmaz
KÖK Bağlantıları Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3267)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Koramanlar KÖK - Kahvecioğlu KÖK Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3268)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Uluderbent KÖK Sarıpınar KÖK Enerji Nakil Hattı”nın
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3269)

–– Konya İli, Çumra İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Obruk Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden
Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3270)

–– Erzincan İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak
Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3271)

–– Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 1/1/2020 Tarihli ve 1969
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3272)

–– Kocaeli İlinde Yapılacak Olan Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı
Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3273)

–– Hatay İlinde Yapılacak Olan Karbon Siyahı Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine
İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3274)

–– İstanbul İli, Silivri İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketine Münferit
Yatırım Yeri Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3275)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/546, 547, 548, 549, 550,

551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558)

YÖNETMELİKLER
–– Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin

Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2020/32)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9760 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2018/124, K: 2020/56 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2020 Tarihli ve 2018/7666 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
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