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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, personeli mükemmel hizmete teşvik etmek,

moral vermek ve başarılı olanları emsalleri arasında ayırt ederek diğerlerine örnek olmasını

sağlamak maksadıyla; takdir belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi, para mükâfatı, bröve,

şerit rozet ve madalya ödüllerinin hangi usul ve esaslarla verileceğini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, söz-

leşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, sözleşmeli personel, uzman erbaş,

sözleşmeli er ve erbaşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 122 nci maddesine, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Ka-

nununun 19 uncu, 23 üncü ve ek 5 inci maddelerine, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 46, 47, 48, 49 ve 50 nci maddelerine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ana görevler: Kanunlar ve düzenlemelerle Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen

asli görevleri,

b) Aylık: Gösterge ve ek gösterge toplamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonu-

cunda çıkan para miktarını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Berat: Madalya ve başarı şerit rozetlerinin hak edildiğinin ispatı olan belgeyi,

e) Bröve: Personelin yetkinliklerini gösteren, üzerinde bu yetkinliğe özgü simgeler bu-

lunan metal görünümlü kabartma işaretleri,

f) Destek görevler: Ana görevlerin icrasını, arka planda yapılan çalışmalarla mümkün

kılan yardımcı görevleri,

g) Komutan: Sahil Güvenlik Komutanını,

ğ) Minyatür: Hangi üniformalarda kullanılacağı 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğiyle belirlenen, madal-

yaların 1/3 ve brövelerin 1/2 oranında küçültülmüş halini,
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h) Ödül: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinde geçen başarı,

üstün başarı ve üstün başarı belgesi alanlara verilebilen para ödülü, 2692 sayılı Sahil Güvenlik

Komutanlığı Kanununun 19 uncu ve ek 5 inci maddeleri ile 9742 sayılı Jandarma Genel Ko-

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 46, 47, 48, 49 ve 50 nci

maddelerinde geçen, takdir belgesi, para mükâfatı, şerit rozet, bröve ve madalyayı,

ı) Ödül Değerlendirme Kurulu: Ödül tekliflerini değerlendirmek ve onaya sunulacakları

tespit etmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığında oluşturulan kurulu, 

i) Ödül onay formu: Madalya ve başarı şerit rozetleri için beratı, nakdi ödüller için Yö-

nerge ile belirlenen formu, takdir, başarı ve üstün başarı belgesi için matbu belgeyi, bröveler

için sertifikayı,

j) Personel: Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görevli subay, sözleşmeli subay,

astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, sözleşmeli personel, uzman erbaş ve sözleşmeli

er ve erbaşları,

k) Şerit rozet: Boyu otuz beş, eni dokuz milimetre ölçülerinde levhalara özel renk ve

şekillerde dokuma kumaşın sarılması ile oluşan işaretleri,

l) Üniformalı personel: Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay,

astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er ve erbaşları, 

m) Vektör tabanlı çizim: Çözünürlükten bağımsız her bir nesnenin matematiksel ifade-

lerle oluşturulduğu ve detay kaybetmeden herhangi bir boyuta ölçeklendirilebilen grafik türünü,

n) Yetkili makam:

1) Takdir belgesi için sıralı amirleri,

2) Başarı ve üstün başarı belgeleri için ilgilisine göre Kaymakam, Vali veya Bakanı,

üstün başarı para ödülü için ilgilisine göre Vali veya Bakanı,

3) Para mükâfatı için miktara göre Komutan veya Bakanı,

4) Eğitim sonucunda verilen bröveler için ilgili eğitim biriminin amirini, hizmet süresi

sonucunda verilen bröveler için Komutanı,

5) Şerit rozetler için Komutanı,

6) Madalya için Bakanı,

o) Yönerge: Bu Yönetmelik hükümlerini açıklamak, görev dağılımını ve usulleri belir-

lemek, şerit rozet ve brövelerin şekillerini tanımlamak maksadı ile Komutan tarafından onay-

lanan yönergeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esaslar ve Ödül Süreci

Esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen ödüller değer sırasına göre, kü-

çükten büyüğe doğru, aşağıda belirtilmiş ve uygulamada kolaylık sağlaması için sınıflandırıl-

mıştır. Nakdi ödüller kendi içinde, verilen aylığın katlarına göre sıralanacaktır:

a) Belge niteliğindeki ödüller:

1) Takdir belgesi.
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2) Başarı belgesi.

3) Üstün başarı belgesi.

b) Nakdi ödüller:

1) Üstün hizmet para mükâfatı.

2) Üstün cesaret para mükâfatı.

3) Üstün başarı para ödülü.

c) Üniformada taşınan ödüller:

1) Bröveler.

2) Şerit rozetler.

3) Madalya.

(2) Ödüllendirmede personelin emsalleri ile kıyaslanması esastır. Amirler maiyetindeki

personel içinden emsallerine göre başarılı olan personeli layık olduğu ödül ile ödüllendirmekten

sorumludur. 

(3) Ödüllerin değerini düşürecek aşırılıklardan sakınılır. Ödüllendirilen personel sayı-

sında aşırıya kaçılmaz. 

(4) Ödül sistemi, disiplinle ilgili yaptırım ve cezalardan bağımsız çalışır, personel ödül-

lendirilirken sadece ödüllendirmeye gerekçe olan durum içinde değerlendirilir.

(5) Olayın oluşmasından sonra ödülün verilmesine kadar geçen süre ödülün manevi de-

ğerini düşüreceğinden, ödüllendirme sürecinin tamamında görev alan amir ve birimler bu Yö-

netmelikte belirtilen sürelere azami özen göstermek zorundadır. Olayla ilgili adli veya idari

soruşturma var ise ödüllendirme için bu soruşturma sürecinin tamamlanması beklenir ve süreler

dikkate alınmaz.

(6) Bakanın veya Komutanın direktifiyle toplu olarak ve personel arasında kademeli

şekilde yapılan ödüllendirmeler hariç, aynı gerekçe ile personele birden fazla ödül verilmez.

Nakdi ödüller ise hiçbir şart altında aynı gerekçe ile aynı personele birden fazla verilmez.   

(7) Ödüllere ilişkin belge, berat, diploma ve sertifikalar personelin şahsi dosyasında;

ödüllerin cinsi, miktarı, tarihi ve onaylayan makam bilgileri elektronik ortamda muhafaza

edilir.

(8) Hakkında ödül teklifinde bulunulan personelin, ödülün onaylanmasına kadar ödül

teklifinden haberdar olmaması esastır ve gizliliğin sağlanması amirlerin sorumluluğundadır.

(9) Kendisine şerit rozet, bröve veya madalya verilen personel bu Yönetmelik ve Kı-

yafet Yönetmeliği hükümlerine göre bu ödülleri üniforma üzerinde taşımak zorundadır.

(10) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar, Jandarma Genel

Komutanlığı ve bağlıları ile diğer ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından ve-

rilen madalya ve nişanlar Bakanlığın; bröve ve şerit rozetler Komutanın onayı ile üniforma

üzerinde taşınabilir.

Teklif

MADDE 6 – (1) Amirler personelin başarısını tespit ettiğinde, personeli ödül gerekçesi

ile birlikte değerlendirir ve takdir belgesinin üstünde bir ödüle layık olduğu kanaatine vardı-

ğında; gerekçenin derecesine bağlı olarak, başarı belgesi, para mükâfatı, şerit rozet veya ma-

dalya ödüllerinden biri için en kısa sürede teklifte bulunur. Bu süre, sonuçların ortaya çıkması
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zaman alan ödül gerekçeleri ve olayla ilgili soruşturma yürütülen ödül teklifleri hariç, on beş

iş gününü geçemez. Yetkili makamın bizzat ödül vermek istediği personel ve bröveler için ödül

teklifi hazırlanmaz.

(2) Denetleme ve teftiş görevlerini yürüten birimler tarafından, denetleme ve teftiş sı-

rasında başarısı tespit edilen personel için, denetleme veya teftiş heyetindeki ilgili üyelerin im-

zaları ve heyet başkanının onayı ile ödül teklifinde bulunulabilir.

(3) Ödül teklifi, Yönerge ile belirlenen formun doldurularak, yetkili makama gönderil-

mesiyle yapılır. İkinci fıkra kapsamındaki teklifler hariç, teklif formunda gerekçe ve özetinin

personelin amirleri tarafından kaleme alınması esastır.

(4) Teklifler hazırlanırken dikkat edilecek konular aşağıda belirtilmiştir:

a) Olayın içinde yer alan personelden, aynı koşullarda olmasına rağmen inisiyatif alan,

kararlı, eğitimini ve yeteneklerini zamanında, çekinmeden ve doğru sergileyerek başarıya ula-

şan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştiren personel için ödül teklifi

hazırlanır.

b) Gerekçe bölümünde, personelin genel kişilik özelliklerinin anlatılmasından kaçınılır

ve sadece olayın meydana gelişinde, gelişiminde ve başarı ile sonuçlanmasında personelin al-

dığı rol tanımlanır. Birden fazla bağımsız olaydan bahsedilmez.

c) Ödül teklifinin gerekçesinin ana görevler veya destek görevleri hakkında olmasına

bağlı olarak, gerekçede; doğa şartları ve mevki bilgileri, riskin derecesi, sergilenen liderlik,

kararlılık, cesaret ve yetenek gibi özelliklerin yanında, zaman darlığı, personel ve eğitim ek-

sikliği gibi zorlayıcı diğer etkenlerle birlikte personel değerlendirilir ve açık ifadelerle ilgili

bölüme yazılır.

ç) Başarının sonucunda, Sahil Güvelik Komutanlığına, ülkeye, çevreye, doğaya ve in-

sanlara sağlanan yararı; kurtarılan insan hayatı, yakalanan kaçak malzeme miktarı, engellenen

çevre kirliliği veya önlenen kazanın boyutu ya da iyileştirilen bir süreç veya geliştirilen bir

proje sonucunda sağlanan tasarruf ve benzerleri, mümkünse ölçülebilir fayda olarak ifade edilir.

Faydanın devamının sağlanması için harcanan çaba teklifte ayrıca belirtilir.

d) Ödülün onaylanması durumunda matbu belge veya berat üzerine yazılacak olan ge-

rekçe özeti bizzat teklifi yapan amir tarafından özenle kaleme alınır. Amirler bu sorumluluğu

devredemez.

e) Olayla ilgili belgeler, görüntüler, kayıtlar, destekleyici her türlü bilgi ve olaya şahit

olanların kimlik bilgileri teklifte uygun bölümlere yazılır.

Ön kontrol

MADDE 7 – (1) Ödül teklifleri öncelikle Sahil Güvenlik Personel Başkanlığı tarafından

usul yönünden incelenir ve hatalı olanlar teklifi yapan birlik komutanlığı veya birime iade

edilir.

(2) Usul yönünden uygun olan teklifler, değerlendirme kurulu üyelerine kurulun top-

lanmasından üç iş günü önce bir dosya halinde verilir. Personel Başkanlığında cevaplanmamış

ödül teklifi bulunduğu sürece, değerlendirme kurulu ayda bir toplanır.
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(3) Teklif sayısının fazla olması durumunda, teklifleri Sahil Güvenlik Komutanlığına

gönderecek komutanlıklar tarafından, geçici olarak bir değerlendirme kurulu oluşturulabilir ve

eleme sonucunda uygun görülen teklifler Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilebilir.

(4) Teklif ve ön kontrol sürecinin tamamlanması, yirmi iş gününü geçemez.

Değerlendirme

MADDE 8 – (1) Ödül Değerlendirme Kurulu Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu

komutan yardımcısı başkanlığında, üyeleri en az albay rütbesinde, üç veya daha fazla tek sayıda

personelden oluşur. Ödül Değerlendirme Kurulu Komutanın onayı ile belirlenir. Kurulda üye-

lerin vekilleri görev yapamaz, zorunlu hallerde üye toplam sayısı tek olacak şekilde üye sayısı

azaltılır.

(2) Kurul ihtiyaç duyduğunda, ödül gerekçeleri ile ilgili açıklamaları ve yorumları din-

lemek üzere olayla ilgili bilgisi olan personeli kurula davet edebilir.

(3) Yetkili makamın kendisinin ödül vermek istediği personel ile bröveler için değer-

lendirme kurulu toplanmaz. Mülki amirlere gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi mülki

amirin emirleri doğrultusunda yapılır.

(4) Ödül teklifleri içinde değerlendirme kurulu üyelerinden birinin veya daha fazlasının

emsali personel varsa veya kurul üyelerinden biri için ödül teklifi söz konusu ise bu personel

için değerlendirme Komutan tarafından yapılır. Kurul üyelerinden birinin kendi personeli hak-

kında ödül teklifi varsa; teklifi yapan kurul üyesi, teklif edilen personel için ikinci fıkra kap-

samında kurula katılır, değerlendirme yapmaz ve oy kullanmaz. Bu durumda oylamada eşitlik

olması halinde başkanın oyu sonucu belirler.

(5) Kurul üyelerinin kanaatleri dışında, değerlendirme için puanlama ve benzeri yön-

temler Yönerge ile belirlenebilir. Nihai kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurula bu maddenin ikinci

fıkrası kapsamında davet edilen personelin değerlendirme ve oy hakkı bulunmaz.

Onay

MADDE 9 – (1) Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından ödül verilmesi yönünde karar

alınan personel için Yönerge ile belirlenen matbu onay formları düzenlenir ve yetkili makama

onaya sunulur.

(2) Yetkili makamın bizzat kendisinin ödül vermek istediği personel için ödül onay for-

mu, kurul üyelerinin imzaları olmadan, yetkili makama onaya sunulur.

Ödüllerin verilmesi

MADDE 10 – (1) Ödül onay formunun personelin birliğine ulaşmasından sonra birlik

komutanı tarafından, birlikte görevli diğer personelin katılımı ile bir tören düzenlenir ve ödülü

personele verilir.

(2) Ödül onayından sonra yakın bir tarihte özel günler veya kuruluş yıldönümü gibi

resmi bir davet planlanmakta ise ödüllerin verilmesi bu programa dâhil edilebilir.

(3) Takdir belgesi, belgeyi onaylayan yetkili makamın maiyetindeki diğer personelin

önünde, takdir gerekçesi ve yetkili makamın personel hakkındaki düşüncelerini içeren bir ko-

nuşma yapılarak verilir.

(4) Madalyanın törenle personele verilmesi Bakan tarafından gerçekleştirilir. Bakan bu

yetkisini Komutana devredebilir.

28 Ocak 2021 – Sayı : 31378                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belge Niteliğindeki Ödüller

Takdir belgesi

MADDE 11 – (1) Sıralı amirlerin tamamı, geçici görevlendirmeler, nöbet ve vardiya

hizmetleri dâhil, görevlerini eksiksiz yerine getiren personele, moralini yükseltmek, mükemmel

hizmete teşvik etmek ve emsallerine örnek olması maksadıyla takdir belgesi verebilir.

(2) Personelin güçlü kişilik özelliklerinden kaynaklı çabaları da sonuca bakılmaksızın

takdir belgesiyle ödüllendirilebilir. Takdir belgesinin personele herhangi bir mali katkısı ola-

maz. 

(3) Takdir belgesi, tasarımı Yönerge ile belirlenen, üzerinde tarihi, numarası ve takdiri

verenin imzası bulunan matbu bir formdur. Bu formun metin bölümü, personele özel, şahsına

hitaben ve takdirin gerekçesini içerir şekilde amir tarafından kaleme alınır.

Başarı ve üstün başarı belgesi

MADDE 12 – (1) Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev

yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının

oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararının önemli ölçüde azaltılmasında, kamu-

sal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve

kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit

edilen personele başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi

verilir.

(2) Bu madde kapsamındaki ödülleri vermeye, merkez teşkilatında görevli personel

için Bakan, taşra teşkilatında görevli personel için ilgisine göre Vali veya Kaymakam yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi Ödüller

Para mükâfatı verme yetkisi ve esaslar

MADDE 13 – (1) Para mükâfatı ödüllerinden aylığın on iki katına kadar olanlar Ko-

mutan, on üç katından yirmi dört katına kadar olanlar Bakan tarafından onaylanır. Bakan yet-

kisini bakan yardımcılarına veya Komutana devredebilir.

(2) Para mükâfatı, ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz

ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya

koyarak büyük yararlılıklar gösterenlere verilir.

Para mükâfatı çeşit ve miktarları

MADDE 14 – (1) Para mükâfatı teklif gerekçesine bağlı olarak aşağıdaki çeşitlere ay-

rılır ve aylığın katları olarak miktarı belirlenir: 

a) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını ko-

rumada veya görevlerdeki etkinlik ve verimliliği artırmada yüksek hizmetleri görülenlere fiilen

almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar üstün hizmet para mükâfatı

verilebilir.

b) Olağanüstü durumlarda veya (a) bendindeki görevleri icra ederken yaşamını ortaya

koyanlara fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar üstün

cesaret para mükâfatı verilebilir.
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Üstün başarı para ödülü

MADDE 15 – (1) 12 nci madde kapsamında üstün başarı belgesi alan personele, merkez

teşkilatında görevli personel için Bakan, taşra teşkilatında görevli personel için Vali tarafından,

en yüksek devlet memuru aylığının iki katına kadar nakdi ödül verilebilir.

(2) Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Sahil Güvenlik

Komutanlığının yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisinden fazla olamaz, yıl için-

de ödüllendirilen personel sayısı izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Çalışma Genel Müdür-

lüğüne bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üniformada Taşınan Ödüller

Bröveler

MADDE 16 – (1) Üniformalı personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandı-

ran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin

sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, Yönergeyle düzenlenecek şartları taşıması halinde;

resmi üniformalarında taşımak üzere bröve verilir.

(2)  Bröveler personelin yetkinliğinin göstergesidir. Ödülün niteliği kursun veya belirli

bir hizmet süresinin başarı ile tamamlanmasından gelir.

(3)  Yeni bir bröve oluşturulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Kadroya, kişiye, herhangi bir birliğe, belirli bir rütbeye ve statüye özel bröve oluş-

turulamaz.

b) Üniformasına, belirli bir kurs veya eğitim sonucunda, bröveler dışında bir işaret ek-

lenen personel için bröve oluşturulmaz. Ancak bir branşın altında herhangi bir dalda uzmanla-

şanlar için bröve oluşturulabilir.

c) Şerit rozet verilen bir gerekçe için ilave olarak bröve oluşturulmaz.

ç) Bröveler altın, gümüş, pirinç, bronz gibi metal renklerinde tasarlanır, içlerinde renkli

mine kullanılabilir.

d) Bröveler uzun ve kısa olarak tasarlanabilir. Uzun tasarımın boyutları 90 mm x 40

mm; kısa tasarımın boyutları 45 mm x 40 mm ölçülerini geçemez.

e) Birbirinin devamı niteliğinde olan bröveler bir arada takılmazlar. Bunun yerine daha

üst seviyedeki bröve de bir önceki bröveye göre ilave semboller kullanılır.

(4) Herhangi bir nedenle bröveyle ilgili yetkinliğini kaybettiği raporlanan, ehliyeti veya

sertifikası elinden alınan personel brövesini taşıyamaz.

Şerit rozet esasları

MADDE 17 – (1) Personelin moralini yükseltmek, tecrübelerini ve başarılarını gururla

üniformalarında taşımalarını sağlamak maksadı ile başarılarını, öğrenimlerini, görev yaptıkları

yerleri temsilen, üniformalı personele, Yönergede şartları ve şekilleri belirtilen şerit rozetler

verilir.

(2) Yeni bir şerit rozet oluşturulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Bröve verilen bir gerekçe için ilave olarak şerit rozet oluşturulmaz.

b) Birbirinin devamı niteliğinde olan kadro görev yerleri için ayrı ayrı hizmet şerit rozeti

oluşturulmaz; bu tip görevler tek bir hizmet şerit rozeti içinde ifade edilir.

28 Ocak 2021 – Sayı : 31378                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



c) Dokuma yapıldığında anlaşılmayacak karmaşık şekiller tasarımda kullanılmaz. Şerit

rozet tasarımında farklı renk sayısı dördü geçemez.

ç) Belirli bir süre veya sayı ile değişen şerit rozet şekillerinde bu sayı ve süreler, per-

sonelin şerit rozet için yaptığı masrafı azaltmak maksadıyla, mümkün olduğunca metal objeler

kullanılarak ifade edilir.

(3) Şerit rozet şekilleri ve hangi personele verileceği Yönerge ile düzenlenir.

Şerit rozet çeşitleri

MADDE 18 – (1) Ana ve destek görevlerinin icrasında, eğitim veya öğrenim faaliyet-

lerinde, yarışmalarda veya projelerde emsallerine göre daha başarılı olanlara; Sahil Güvenliğin

gelişimine eser yazarak, buluş yaparak veya süreçleri iyileştirerek katkıda bulunan personele

berat ile birlikte başarı şerit rozetleri verilebilir.

(2) Personelin hangi kaynaktan temin edildiğini, mezun olduğu okulu belirtmek, aka-

demik olarak yetişmiş olanları ayırt etmek; Sahil Güvenlik ve bahriye geçmişinde yer etmiş

harekât ve faaliyetlere katılan personeli, malul gazileri ve bahriye geleneğinde özel yeri olan

kadrolarda görevlendirilen personeli onurlandırmak maksadıyla övünç şerit rozetleri verile-

bilir.

(3) Personele, görev yaptığı birlik komutanlığını temsilen veya özellikli kadrolarda gö-

rev yapanlar ile diğer birimlerle kıyaslandığında daha zor şartlarda çalıştığı değerlendirilen bi-

rimlerin personelini motive etmek maksadıyla hizmet şerit rozetleri verilebilir. Bu şerit rozetler

verilirken, görev süresi için asgari değerler belirlenebilir.

(4) Bölük Komutanlığı ve eşidi komutanlıklardan itibaren Komutanlık görevine kadar

olan kademelerde taktik ve idari birlik komutanlıklarına atananlar, atandıkları komutanlığın

şerit rozetini göreve başladıkları tarihten itibaren takarlar. Atanma emirleri komutanlık şerit

rozeti beratı yerine geçer.

Madalya

MADDE 19 – (1) Kendisine verilen görevleri fiilen hayatını tehlikeye atarak üstün bir

cesaret ve feragatle yerine getirdiği tespit edilen üniformalı personele, Ek-1’de tasarımı ve

özellikleri belirtilen Sahil Güvenlik Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası beratı ile birlikte Ba-

kan tarafından verilir.

(2) Madalya için teklifte bulunurken, personelin fiilen hayati tehlikede olup olmadığı

tespit edilir, madalyanın diğer ödüllerden ayrı ve alınabilecek en son ödül olduğu dikkate

alınır.

(3) Personel, madalyasını sivil kıyafetlerinde de taşıyabilir. Ancak madalya sivil kıya-

fette taşınacaksa mutlaka takım elbise giyilir. Emekli olunduktan sonra madalya taşımaya sivil

kıyafette aynı usulle devam edilebilir.

(4) Madalya veraset işlemleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Hak eden kişinin vefatı halinde madalyası, kendisi tarafından noter onaylı vasiyet-

name ile bir kişiye bırakılmamış ise; sırayla, en büyük erkek çocuğuna, en büyük kız çocuğuna,

babasına, annesine, eşine veya diğer kanuni mirasçılarına verilir.

b) Kendisine madalya miras kalan kişiler madalyayı takamaz. Vefatı halinde (a) bendi

hükümleri miras kalan kişi için aynı şekilde uygulanır.
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c) Madalya mirasçılarının kendi aralarında anlaşmaları durumunda, (a) bendinde be-

lirtilen sıraya uyulmayabilir.

ç) Madalya sahipleri madalyalarını bir okul veya müzeye hediye edebilirler.

(5) Madalyanın zayi olması durumunda, gazeteye kayıp ilanı verilir, ilan sonrasında

hak sahibinin dilekçesi, onaylı kimlik kartı sureti ve madalya beratı ile Sahil Güvenlik Komu-

tanlığına müracaat edilir. Tescil defterinden yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması durumun-

da, tüm masrafları hak sahibi tarafından karşılanmak üzere yeni bir madalya yaptırılır ve aynı

numara ile tekrar hak sahibine verilir.

(6) Madalyalar hak sahibine verilmesinden itibaren, Yönerge ile belirlenen bir tescil

defterinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kayıt altına alınır ve madalya miras olarak

bırakıldığında, hediye edildiğinde veya zayi sebebiyle yenilendiğinde kayıtlar güncellenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini açıklamak, usul ve esasları, görev ve

sorumlulukları belirlemek; şerit rozet ve bröve tasarımları ile tescil defteri, teklif formu, onay

formu, takdir, başarı ve üstün başarı belgelerinin matbu hallerini belirlemek maksadıyla Ko-

mutanın onayı ile bir Yönerge yayımlanır.

(2) Yönergeye şerit rozet ve bröve imal eden esnafın ulaşabilmesi için gerekli tedbir

alınır.

(3) Yönergede yer alacak şerit rozet ve brövelerin şekillerinin vektör tabanlı çizimleri

bilgisayar ortamında yapılır ve imalatta kullanılmak üzere muhafaza edilir.

(4) Yönergede, övünç ve hizmet şerit rozetleri ile bröveleri personelin hak edip etmediği

konusunda tereddüt yaşanmayacak şekilde düzenleme yapılır.

Bütçe

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ödüllerden belge niteliğinde olanların

basımı, üniforma üzerinde taşınanların imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir

defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanır.

Cezai hükümler

MADDE 22 – (1) Hak edilmeyen şerit rozet, bröve ve madalyalar takılamaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki madalya veya minyatürlerini, hakkı olmamasına rağ-

men taşıyan kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 üncü

maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalar hakkında amirler tarafından disiplin

işlemi başlatılır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema

Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer

alan “dağıtım ve tanıtım” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yerli film gösterim” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım,

çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının ta-

mamının tek seferde ödenebilmesi için 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine uygun ve des-

tek tutarı kadar teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi gereklidir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Destek alan, sinema salonunda destek sözleşmesinin imzalanma

tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam

gösterim süresi en az on iki hafta olacak şekilde göstermekle yükümlüdür. Filmler, en az ikisi

saat 16.00’dan sonra olmak üzere, günde en az üç seans gösterilir. 

(2) Filmlerin gösteriminin en az elli koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla

yapılıyor olması gereklidir.

(3) Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması du-

rumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu aşamaz.

(4) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından, kalan %50’si film-

lerin gösteriminin tamamlanmasından sonra fatura, gösterimlere ilişkin bordro ve yapımcı pay-

larının ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra

ödenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/10/2019 30919

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/10/2020 31263
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
NEHİR VE GÖL HİDROMORFOLOJİK İZLEME TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2020/43)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; nehir ve göllerde hidromorfolojik kalite bileşeninin

izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek hidromorfolojik izleme çalışmalarında stan-
dardizasyonu sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, hidromorfolojik izleme çalışmalarında kullanılmak üzere,

izleme alanlarının seçimi, izlenecek parametreler, izleme dönemleri ve izleme sıklıkları ile ara-
zide ve coğrafi bilgi sistemleri ortamında hidromorfolojik parametrelerin izlenmesine ilişkin
hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu
ve 421 inci maddeleri ile 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yü-
zeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Balıkçı barınağı: Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendirek-

lerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su
alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurtarma
sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı
imkânlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını, 

c) Biyolojik izleme: Su kütlesinin kalite açısından genel durumunun belirlenmesi mak-
sadıyla suda yaşayan canlıların periyodik olarak örneklemesini ve analizini,

ç) Coğrafi bilgi sistemleri: Mekânsal bilgileri belirli bir amaca yönelik farklı formatlarda
toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görün-
tüleme gibi işlemlere olanak sağlayan karar destek sistemini,

d) Çırpıntılı akış: Nehir suyunun hızlı, çalkantılı ve yüksek gradyana sahip olduğu akış
tipini,

e) Düz akış: Nehrin su yüzeyi kırınımlarının gözle net şekilde görüldüğü suyun orta
hızlı ve hafif türbülanslı veya türbülanssız olduğu akış tipini,

f) Göl kıyı kenar bölgesi: Göl set üst sınırının dışında kalan göl kıyı kenar bölgesini, 
g) Göl sahili: Maksimum su seviyesi ile mevcut su seviyesi arasında kalan alanı,
ğ) Göl set üst sınırı: Göl suyunun maksimum seviyesine gelip, taşkın oluşturmaya baş-

ladığı sınırı,
h) Göl set yüzeyi: Göl su çizgisi ile set üst sınırı arasında kalan alanın yüzeyini,
ı) Göl su çizgisi: Göl suyunun bulunduğu ıslak hazne üst çizgisini,
i) Göllenmiş akış: Nehir suyunun çırpıntılı ve düz akışa göre daha derin ve yavaş olduğu

su yüzeyinin ise, pürüzsüz ve türbülanssız olduğu akış tipini,
j) Habitat: Bir organizmanın ve ekolojik topluluğun yaşadığı ve geliştiği yeri,
k) Hidromorfolojik izleme: Su kütlelerinin hidrolojik, morfolojik ve fiziksel karakte-

ristiklerinin izlenmesi ile birlikte antropojenik baskıların bu karakteristikler üzerindeki etkile-
rinin belirlenmesi maksadıyla gerçekleştirilen izleme ve analiz çalışmalarını, 
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l) Hidromorfolojik izleme alanı: Su kütlesi üzerinde hidromorfolojik izleme çalışma-
larının gerçekleştirileceği alanı, 

m) İzleme programı: İzleme noktaları, izlenecek parametreler, operasyonel, gözetimsel
gibi izleme tipleri, izleme yapan kurumlar ve izleme sıklıklarının yer aldığı programı,

n) Kimyasal izleme: Su kaynaklarında kimyasal izleme; bir amaca yönelik olarak, sı-
nırları çizilmiş alanlarda gerçekleştirilen, kimyasal parametreler ve/veya neden oldukları etki-
lerin sistematik şekilde ölçülmesi, analiz edilmesi, veriye dönüştürülmesi ve değerlendirilmesi
çalışmalarının bütününü,

o) Kuş bakışı: Bir alana veya bir coğrafi bölgeye dikey olarak gökyüzünden veya yük-
sek bir konumdan bakmayı,

ö) Liman: Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmele-
rine yarayan doğal veya yapay sığınağı,

p) Litoral bölge: Kıyı çizgisinden itibaren başlayıp su bitkilerinin ortadan kalktığı yere
kadar olan ışıklı kıyı bölgesini,

r) Nehir kıyı kenar bölgesi: Nehir set üst sınırı dışında kalan nehir kenar bölgesini,
s) Nehir kıyı seti: Nehir su çizgisi ile nehir set üst sınırı arasında kalan alanı,
ş) Nehir set üst sınırı: Nehir suyunun maksimum seviyesine ulaşıp, taşkın oluşturmaya

başladığı sınırı,
t) Nehir su çizgisi: Nehirdeki suyun bulunduğu ıslak hazne üst seviyesini,
u) Nehir taşkın yatağı: Nehir kıyısına komşu olan ve sadece taşkın durumlarında su al-

tında kalan doğal ve düz alanları,
ü) Nehrin sağ sahili: Nehrin akış yönü doğrultusunda durulduğunda sağ tarafta kalan

sahili,
v) Nehrin sol sahili: Nehrin akış yönü doğrultusunda durulduğunda sol tarafta kalan

sahili,
y) Regülatör: Nehirlerden istenen seviyede ve istenen miktarda su almak için veya göl-

lerde su seviyesi kontrolü için yapılan set yapılarını,
z) Sediment: Bir akarsu tarafından taşınmış olan kaya veya biyolojik kökenli mater-

yallerden meydana gelen partikül yığınını,
aa) Su kütlesi: Bir akarsu, nehir, kanal, göl veya rezervuarın tamamı ya da bir kısmını

kapsayan ve kendi içinde benzer özellikler gösteren yönetim birimini,
bb) Substrat: Su tabanını oluşturan mineralli veya organik malzemeleri,
cc) Süzülen akış: Nehirlerde, genellikle göllenmiş akışın bitmeye başladığı yerden, çır-

pıntılı akışın başladığı yere kadar uzanan alanda görülen yavaş ve sığ akış tipini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Çalışmaları Usul ve Esasları ile 

Eğitim ve Sertifikasyon
Genel hususlar
MADDE 5 – (1) Hidromorfolojik izleme çalışmaları;
a) Bakanlıkça belirlenen izleme programlarında yer alan izleme türüne ve izleme sık-

lığına uygun olarak izlenir.
b) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak hidromorfolojik izleme sertifikası almış

kişiler tarafından yapılır.
c) Arazide, biyolojik örnekleme ve kimyasal izleme çalışmaları ile eş zamanlı olarak

ve biyolojik örnekleme ve kimyasal izleme ile aynı noktada yapılır.
(2) Hidromorfolojik izleme arazi çalışmasına başlamadan önce Ek-3’te yer alan Nehir

Hidromorfolojik İzleme Formu ve Ek-4’te yer alan Göl Hidromorfolojik İzleme Formunda be-
lirtilen coğrafi verilerin coğrafi bilgi sistemleri ortamında toplanarak analizlerinin gerçekleş-
tirilmesi gerekir.
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(3) İzleme alanlarının kolay ulaşılabilir olması gerekir.
(4) İzleme alanı seçilirken izlemeyi yapacak personelin sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı

ve güvenliği mevzuatı kapsamında göz önünde bulundurulur.
(5) Hidromorfolojik izleme çalışmaları için sahaya çıkmadan önce ilgili kurum ve ku-

ruluşlardan gerekli izinler alınır.
(6) Hidromorfolojik izleme sonucunda elde edilen veriler Bakanlıkça belirlenen indeks-

ler kullanılarak değerlendirilir.
(7) Akademik çalışmalar kapsamında yapılan hidromorfolojik izlemelerde izleme sıklığı

ve parametreler çalışmanın kapsamına göre Bakanlıkça belirlenir.
Nehirlerde izleme alanının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Nehirlerde hidromorfolojik izleme alanı; 
a) Biyolojik örneklemenin yapıldığı izleme noktasının 250 metre memba ve 250 metre

mansap tarafına doğru olacak şekilde nehrin en az 500 metre uzunluğundaki bölümünü kapsa-
yacak şekilde belirlenir. 

b) Nehir yatağı, nehir kıyı seti, nehir kıyı kenar bölgesi, taşkın yatağı ve nehrin kıyı
kenar bölgesinden itibaren karaya doğru olan 500 metre uzaklıkta kalan alanı kapsar.

c) Nehrin sağ ve sol sahilindeki nehir yatağı, nehir kıyı seti, nehir kıyı kenar bölgesi ve
taşkın yatağına yürüyerek veya bu bölgelerde yeterli gözlem yapabilecek mesafeye ulaşılabilir
olacak şekilde belirlenir.

Nehirlerde izleme çalışmaları
MADDE 7 – (1) Nehirlerde hidromorfolojik izleme çalışmalarında; 
a) Ek-1’de yer alan nehir hidromorfolojik izleme parametreleri kullanılır. 
b) Ek-3’te yer alan Nehir Hidromorfolojik İzleme Formu doldurulur. 
(2) Nehirlerde hidromorfolojik izleme çalışmaları, ilk olarak coğrafi bilgi sistemleri or-

tamında toplanan coğrafi verilerin kullanılması ve sonrasında hidromorfolojik izleme alanında
veri toplanması şeklinde olmak üzere birbirini takip eden iki aşamada gerçekleştirilir.

(3) Coğrafi bilgi sistemleri ortamındaki analizler; su kütlesi üzerinde, membasında,
mansabında ve drenaj alanında gerçekleştirilir.

(4) Nehir Hidromorfolojik İzleme Formunda yer alan nehir kıyı seti, nehir kıyı kenar
bölgesi ve nehir taşkın yatağıyla ilgili parametreler; coğrafi bilgi sistemleri ortamında ve arazide
nehrin hem sağ hem de sol sahilinde ayrı ayrı değerlendirilir.

(5) Nehir hidromorfolojik izleme alanının geneline ilişkin sağ ve sol sahilden ayrı ayrı
olmak üzere en az 4 farklı noktadan alanın fotoğrafı ve en az 1 dakika süren videosu çekilir.

Göllerde izleme alanının belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Göllerde hidromorfolojik izleme alanı;
a) Yüzey alanı 50 hektardan küçük olan göllerde en az bir, yüzey alanı 50 ve 500 hektar

arasında olan göllerde en az iki, 500 hektardan büyük olan göllerde ise en az üç noktada olmak
üzere biyolojik örneklemenin yapıldığı kıyı alanının 250 metre sağ ve 250 metre sol taraflarını
kapsayacak şekilde göl kıyısındaki en az 500 metrelik alan olarak belirlenir.

b) Göl litoral bölgesini, göl sahilini, göl kıyı setini, göl kıyı kenar bölgesini ve gölün
kıyı setinden itibaren karaya doğru 1000 metre uzaklıkta bulunan alanı kapsar.  

c) Göl sahili, göl kıyı seti ve göl kıyı kenar bölgesine yürüyerek ulaşılabilir veya bu
bölgelerde yeterli gözlem yapabilecek mesafeye ulaşılabilir olacak şekilde belirlenir.

Göllerde izleme çalışmaları
MADDE 9 – (1) Göllerde hidromorfolojik izleme çalışmalarında;
a) Ek-2’de yer alan göl hidromorfolojik izleme parametreleri kullanılır. 
b) Ek-4’te yer alan Göl Hidromorfolojik İzleme Formu doldurulur.
(2) Göllerde hidromorfolojik izleme çalışmaları ilk olarak coğrafi bilgi sistemleri orta-

mında toplanan coğrafi verilerin kullanılması ve sonrasında hidromorfolojik izleme alanında
veri toplanması şeklinde olmak üzere birbirini takip eden iki aşamada gerçekleştirilir.
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(3) Coğrafi bilgi sistemleri ortamında gerçekleştirilen analizler; göl su kütlesi üzerinde,
gölün havza sınırları içerisinde ve gölü besleyen nehir su kütleleri üzerinde yapılır.

(4) Her bir göl hidromorfolojik izleme alanında noktanın geneline ilişkin farklı açılardan
en az 4 farklı fotoğraf ve en az 1 dakika süren video çekilir.

İzleme dönemi ve sıklıkları
MADDE 10 – (1) Nehir ve göl sularında hidromorfolojik izleme sıklıkları Bakanlık

tarafından hazırlanan izleme programlarında belirlenir. 
(2) Nehir ve göl sularında hidromorfolojik izleme çalışmaları; ilkbahar ve sonbahar dö-

nemini kapsayacak şekilde yılda en az iki kez gerçekleştirilir.
(3) Bakanlık, su kütlesinin durumuna göre söz konusu izleme sıklıklarını değiştirebilir

ve bu doğrultuda izleme programlarını güncelleyebilir.
Hidromorfolojik izleme eğitimi ve sertifikasyon
MADDE 11 – (1) Hidromorfolojik izleme eğitimi ve sertifikasyon işlemleri aşağıdaki

hususlara göre yapılır:
a) Hidromorfolojik izleme ve değerlendirme eğitimleri ve eğitim sonunda verilecek

sertifika Bakanlık tarafından düzenlenir. 
b) Eğitimlerin süresi, içeriği, eğitim konuları, eğitim düzenlenme sıklığı ve eğitime ka-

bul şartları Bakanlık tarafından belirlenir. 
c) Bakanlık yılda 2 defa eğitim taleplerini toplamak için ilana çıkar. Başvuru yeter sayısı

Bakanlıkça belirlenir. Yeterli başvuru sağlandığı takdirde eğitimler düzenlenir. Eğitim tarihleri,
yeri ve eğitim ücreti Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

ç) Hidromorfolojik izleme eğitimleri nehir ve göller için ayrı ayrı düzenlenir.
d) Hidromorfolojik izleme eğitimleri, nehir ve göllerde arazi ve coğrafi bilgi sistemleri

bölümleri olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilir. 
e) Eğitimin coğrafi bilgi sistemleri bölümüne, coğrafi bilgi sistemleri programlarını

kullanan kişiler katılabilir.
f) Hidromorfolojik izleme eğitimlerinin arazi çalışmaları bölümü, teorik ve uygulama

olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. 
g) Hidromorfolojik izleme sertifikası nehir ve göl kategorileri için ayrı ayrı düzenlenir. 
ğ) Aynı dönemde bir kişi nehir hidromorfolojik izleme eğitimlerine ve göl hidromorfo-

lojik izleme eğitimlerine katılabilir ve sertifika alabilir.
h) Eğitim programları sonunda yazılı değerlendirme sınavı yapılır.
ı) Değerlendirme sınavı Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilir.
i) Değerlendirme sınavında 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılarak

katıldığı eğitim programına yönelik sertifika almaya hak kazanır.
j) Hidromorfolojik izleme sertifikasının geçerlilik süresi dört yıldır. 
k) Katılımcılar, sahip oldukları sertifikanın geçerlilik süresinin sonunda mevcut serti-

fikalarının yenilenmesi maksadıyla sertifika yenileme eğitimine katılabilir. Sertifika yenileme
eğitimleri ile sınavının içerik ve uygulaması sertifika eğitimleri ile aynıdır.

l) Sertifika yenileme eğitimleri sonunda başarılı olanlara verilecek sertifika yenileme
belgeleri ile sertifika geçerlilik süreleri dört yıl uzatılır. 

(2) Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü diğer konularda da eğitime katılma
veya sertifika alma/sertifika sahibi olma zorunluluğu getirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN 

İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı için

uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareke-

tinin izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:

2021/4) kapsamındaki ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda ta-

nımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağ-

lantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

c) EVİS: Bakanlık Elektronik Veri İşleme Sistemini,

ç) Firma: YYT ithal eden, ham madde olarak kullanan, ticaretini yapan gerçek ya da

tüzel kişiyi,

d) İmalatçı: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıları üretiminde girdi olarak kullanan işlet-

meyi,

e) İthalatçı: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı yapan gerçek ya da tüzel kişiyi,

f) Mobil imza: Bakanlık ile mobil imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM

operatörlerince verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve Elektronik İmza Kanununda tanım-

lanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,

g) Uygunluk yazısı/belgesi: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithaline ilişkin ithalatçı

tarafından gümrük idarelerine iletilmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenen uygunluk yazı-

sını veya belgesini,

ğ) Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar (YYT): Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İt-

haline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4) hükümlerince ithalatında Bakanlıkça düzenlenmiş uy-

gunluk yazısı aranan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve madde isimleri be-

lirtilen ürünleri,

ifade eder.

EVİS

MADDE 5 – (1) YYT’lere ilişkin tüm işlemler EVİS üzerinden gerçekleştirilir. EVİS’e

giriş ve diğer işlemler sadece elektronik imza veya mobil imza aracılığı ile yapılır. EVİS’e

www. turkiye.gov.tr ve Bakanlık tarafından ilan edilen uygulamalar üzerinden ulaşılır. 
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(2) Firma bilgileri ile firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi bilgilerine, Ticaret
Bakanlığı tarafından sunulan Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden ulaşılması durumunda firmaların
yazılı talebi olmaksızın firmalar Bakanlık tarafından EVİS’e tanıtılabilir.

Uygunluk belgesi başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi ile uygunluk belgesinin
süresi ve kullanımı

MADDE 6 – (1) Uygunluk belgesi başvurusu; EVİS üzerinden talep edilen bilgilerin
girilmesi ve başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait fatura görüntüsünün EVİS’e yüklenmesi
sonrasında başvuru belgesinin imzalanması ile yapılır.

(2) Başvuru konusu faturada, ödeme şekline ilişkin bilginin yer alması ve ürünü tarif
eden açık tanımı ile bedelinin gösterilmesi gerekmektedir. 

(3) Uygunluk belgesi başvuruları, tam ve eksiksiz olması şartıyla, on iş günü içinde ve
miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak EVİS üzerinden
uygunluk belgesi düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılır. 

(4) Bu Tebliğ kapsamında iletilmesi zorunlu olan veya Bakanlık tarafından talep edilen
belgeleri zamanında iletmemiş ya da istenilen bilgileri EVİS’e zamanında girmemiş olan fir-
malara uygunluk belgesi düzenlenmez. 

(5) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalara
ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan
firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl boyunca uygunluk belgesi düzenlenmez.

(6) Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz.
(7) Uygunluk belgesi üçüncü kişilere devredilemez. 
(8) Uygunluk belgesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından Bakanlığa iletilen

belge numarasına EVİS üzerinden erişilir ve bu belge numarası, ilgili gümrük beyannamesine
ithalatçı tarafından işlenir.

Firmaların sorumlulukları
MADDE 7 – (1) İthalatçılar; YYT’lerin ithalatından imalatçılara ulaşıncaya değin tüm

stok değişimlerini, uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna
kadar EVİS’e girerler. Bu kapsamda YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin olarak kendi
stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri ithalatçılar ile paylaşırlar.

(2) YYT’lere ilişkin stok değişim hareketlerini birinci fıkra hükümlerince ithalatçılar
ile paylaşmayan firmalar ve ithalatçılar, satın aldıkları YYT’lere ilişkin imalatçılara ulaşıncaya
değin tüm stok değişimlerini uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı
sonuna kadar EVİS’e girmekle yükümlüdürler. YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin
olarak kendi stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri girişi yapacak olan firmalar ile
paylaşırlar.

(3) İmalatçılar, YYT kullanarak ürettikleri mamul miktarları ile her bir mamul üreti-
minde kullandıkları YYT miktarlarını uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın
Mart ayı sonuna kadar EVİS’e girerler.

(4) Yurt içinde YYT karışımı üreten firmaların ürettikleri YYT karışımlarının, üretim
girişleri üçüncü fıkra hükümlerine, stok değişim girişleri birinci fıkra hükümlerine tabi olarak
yapılır.

(5) Firmalar, kullanıcıların yetkilerinde gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere
Bakanlık kayıtlarına alınan bilgilerindeki her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş iş günü
içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 
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(6) Gıda ürünlerinde kullanılmak üzere YYT ithal eden ithalatçılar, ithal ettikleri

YYT’lerin ulaştığı imalatçıların tümünün üçüncü fıkra hükümlerince bildirimleri tamamlama-

sını müteakiben ilgili takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürün-

ler faaliyet tasdik raporunu takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmekle

yükümlüdürler. YYT’lere ilişkin stok değişim hareketlerini birinci fıkra hükümlerince ithalat-

çılar ile paylaşmayan firmalardan gıda ürünlerinde kullanılmak üzere ithal edilen YYT satın

alanlar, bu fıkra hükümlerine tabidir.

Bakanlığın yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Bakanlık firmalar nezdinde inceleme ve denetim faaliyetinde buluna-

bilir.

(2) Bakanlık, firmalar ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bu Tebliğ kapsamında bilgi ve

belge almaya yetkilidir. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerde diğer

ilgili mevzuata aykırılık şüphesi oluştuğunda ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek

üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulabilir.

(4) Bakanlık, uygunluk belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yönelik her

türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuç-

landırmaya, uygulamada ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak

teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik

uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

(5) Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklar-

dan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(6) EVİS’e kayıt için gerekli dilekçe örnekleri, yeminli mali müşavirlik uygunluk bel-

gesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporu formatı ile ilgili diğer örnekler Bakanlık tarafından

ilan edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek

Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin

Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen

ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini korur.

(2) 2018 yılı ve önceki yıllara ait bildirimler, 9 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan

Tebliğ hükümlerine göre tamamlanır.

(3) Firmalar 2019 yılı dönem başı YYT stoklarını, uygunluk belgesi bazında EVİS’e

girerler.

(4) 7 nci madde kapsamında yapılacak olan 2019 ve 2020 yılı bildirimleri, 2021 yılı

aralık ayı sonuna kadar yapılır. 

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/37) ile

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli

54.07 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı  “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat

(giyim için olanlar)” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü

tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan

kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

e) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,  

g) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-

lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-

poru EK-2’de yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ile 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Reka-

betin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile yürürlükte olan dampinge karşı ön-

lemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygu-

lanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
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Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede menşe ülkesi belirtilen, GTİP’i ve

eşya tanımı EK-1’de yer alan tabloda belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda

dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler. 

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve EK-1’de yer alan

tabloda belirtilen eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler

bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde

önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 566 

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

 
 583 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
 Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 
Meclisi’nin 16.11.2020 tarih ve 377/367 sayılı ve 30.11.2020 tarih ve 395/386 sayılı kararı ve 
27.10.2020 tarih 473 no.lu Bakanlık İzni gereği 32 (otuziki) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama 
ihalesine çıkartılmıştır. 

İli  : Manisa 
İlçesi  : Yunusemre 
Mahallesi  : Horozköy 
Caddesi  : ……… 
Sokağı  :………… 
Vasfı  : Arsa 
Yüzölçümü  : 3100,92 m2 
Pafta  :………… 
Ada No  : 3344 
Parsel No  : 1 
Malik  : Vakıflar Genel Müdürlüğü 
İşin Süresi  : 32 yıl 
Vakıflar Meclisi Karar Tarih ve No.su : 16.11.2020 tarih ve 377/367 sayılı ve 30.11.2020 

tarih ve 395/386 sayılı karar 
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 7.476.755,00 TL  
(yedimilyondörtyüzyetmişaltıbinyediyüzellibeşTürkLirası)  
GEÇİCİ TEMİNAT : 224.302,65 TL 
(ikiyüzyirmidörtbinüçyüzikiTürkLirasıaltmışbeşKuruş)  
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 25 Şubat 2021 Perşembe günü ve saat 14:00 
İŞİN ADI : “Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Horozköy Mahallesinde bulunan, mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 3344 ada 1 nolu parselinde kayıtlı 3100,92 m2 
yüzölçümüne sahip “arsa” nitelikli taşınmaz üzerine özel anaokulu ve kreş yapılmak üzere 32 
(otuziki) yıl süreyle yapım karşılığı kiralanması işi”  

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Meclisi’nin 16.11.2020 tarih ve 377/367 sayılı ve 30.11.2020 tarih ve 395/386 sayılı 
kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın;  
1. İşin süresinin ve kira ödemelerinin, yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, 
2. İşin süresinin, 2 (iki) yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere, toplam 32 (otuziki) yıl 

olması, 
3. Kira bedellerinin; 
a- 1. yıl; (yer teslimi tarihinden itibaren) aylık 1.000,00 TL (bintürklirası), 
b- 2. Yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara 

göre değişim oranında arttırılması, 
c- 3. Yıl aylık 15.200,00 TL (onbeşbinikiyüztürklirası) + önceki 2 yılın TÜFE (Tüketici 

Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılması, 
d- 4.yıldan 32 yılın sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE 

(Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılması, 
4. Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili, her türlü revize projesi ve 

detayların hazırlanması, ilgili ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında 
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yapılacak her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin 
alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş 
ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatların tamamlanması, tüm 
finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı 
kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması, 

5. İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye 
edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiranın İdareye 
gelir kaydedilmesi,  

6. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

7. Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında 
hiçbir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslimi tarihinden itibaren inşaatın tamamlanmasına 
kadar geçen süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, 

8. Sözleşme imzalandıktan sonra, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanının azalması 
durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu 
azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranında eksilmesi durumunda 
tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmenin feshedilmesi, anlaşma olmaması durumunda 
İdarenin tek taraflı feshedebilmesi, 

9. Kreş için 120 öğrenci, anaokulu için 280 öğrenciden fazla kontenjan olması, ilkokul 
ortaokul birimlerinin de eklenmesi veya taşınmazda imar değişikliğine bağlı olarak fonksiyon 
değişikliğine gidilmesi durumunda kiranın, ihalede oluşacak kira bedelleri alt limit olmak üzere 
yeniden belirlenmesi, 

10. 3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım halinde, 
%45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, (önceden 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden 
DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise, 
aşan kısmın bedelinin (ekspertiz raporunda belirtilen değerden az olmamak üzere) rayiç değer 
üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

Kayıt ve şartlarıyla, imar planına uygun olarak kullanılmak üzere Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.11.2020 tarih ve 377/367 sayılı ve 30.11.2020 tarih ve 
395/386 sayılı kararı ve 27.10.2020 tarih 473 no.lu Bakanlık İzni gereği ; 2 (iki) yıl inşaat süresi 
dâhil toplam 32 (otuziki) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 
150,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 25.02.2021 tarih ve saat 
14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
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b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans 
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 
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h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 
m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde 

herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11) 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 25.02.2021 tarih ve 
saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 22/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 

ÖN YETERLİK İLANI 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  
2017K12-41003-17 No’lu Hayvancılık Projesi kapsamında [5 Kısımda 14 Kalem Mal 

Alımı], 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale 
edilecektir.[Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 
vermeye davet edilecektir.] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2021/42959 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 
Rektörlük Binası, B Blok, Zemin Kat, 15030 
İstiklal Yerleşkesi / BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 248 213 11 36 / 0 248 213 11 39 
c) Elektronik posta adresi  : bapihale@mehmetakif.edu.tr 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının  
   görülebileceği internet adresi (varsa) : https://bap.mehmetakif.edu.tr 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 5 Kısımda 14 Kalem Mal Alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri]  : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım 

Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Süt İşleme Birimi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 
takvim günü içinde mesai saatlerinde 
yapılacaktır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Rektörlüğü BAP Koordinatörlüğü İhale ve 
Toplantı Salonu Rektörlük Binası B Blok 
Zemin Kat İstiklal Yerleşkesi 15030 
BURDUR 

b) Tarihi ve saati : 17.02.2021 Çarşamba günü, Saat 14:00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.2. Vekâleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

4.1.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Türkiye’de kesinleşmiş vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Türkiye’de kesinleşmiş sosyal 
güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 

4.1.5. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı 
kararıyla hüküm giyilmediğine ilişkin belge (Adli Sicil Kaydı). 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 
4.3.1. Teklif veren firmaların kendisine ait ISO 9001 Belgesi ve TSE Hizmet Yeri 

Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belgeler ihale dosyasına eklenmelidir. Teklif edilecek ürünlere ait 
kalite belgeleri teknik şartnamelerde belirtilmiştir. 

4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  
Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi, 
Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca 

yetkili kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu 
gösteren belgelerden herhangi birini sunması yeterlidir. 

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. 

İstekliler durumuna uygun belgeleri ön yeterlik dosyası içinde sunacaklardır. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları : 
İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi 

için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin 
verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik 
Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.4. İstekliler, teklif edecekleri ürünler için ön yeterlik dokümanında yer alan Teknik 
Şartnamelere madde madde uygunluk belgesini ön yeterlik dosyasında sunacaklardır. 

4.3.5. İstekliler her bir ürün için garanti taahhütnamesi vereceklerdir.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
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6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Vakıfbank Burdur Merkez 
Şubesindeki TR67 0001 5001 5800 7309 0018 92 nolu banka hesabına 200,00 TL’lik doküman 
bedelini yatırıp, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, en geç 17.02.2021 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Rektörlük Binası 
B Blok Zemin Kat 15030 İstiklal Yerleşkesi BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
EK: KISIMLARA AİT MALZEME LİSTESİ 

1. KISIM 
Sıra No Birim Fiyatla Esas İş Kaleminin Adı Miktarı Birimi 

1 Soğuk Hava Deposu ve Kapısı 2 Adet 
2 Süzme Yoğurt Dolum Makinası 1 Adet 
3 Kültür Saklama Dolabı 1 Adet 
4 Peynir Proses Tankı 1 Adet 
5 Peynir Doğrama Makinası 1 Adet 
6 Lor Süzme Arabası 1 Adet 
7 Paketleme Masası 1 Adet 
8 Yoğurt Süzme Teknesi 1 Adet 
9 Süzme Yoğurt Pompası 1 Adet 

10 Süzme Yoğurt Karışım Tankı 1 Adet 
 

2. KISIM 
Sıra No Birim Fiyatla Esas İş Kaleminin Adı Miktarı Birimi 

1 
Moleküler Tabanlı Bakteri Tiplendirme Sistemi 
(Chef Mapper) 

1 Adet 

 
3. KISIM 

Sıra No Birim Fiyatla Esas İş Kaleminin Adı Miktarı Birimi 
1 DNA UV Temizleyici Kabin 1 Adet 

 
4. KISIM 

Sıra No Birim Fiyatla Esas İş Kaleminin Adı Miktarı Birimi 
1 Elektroforez Tank Seti 1 Adet 

 
5. KISIM 

Sıra No Birim Fiyatla Esas İş Kaleminin Adı Miktarı Birimi 
1 Laboratuvar Tipi Spray Kurutma Ünitesi 1 Adet 

 581/1-1 
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2 KALEM TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 200.000 adet 400 gr Altınbaş Sade ve 50.000 adet 400 gr 

Altınbaş Bergamotlu çay teneke kutuları %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2-Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.02.2021 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5-İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-İstekliler şartname konusu işe 2 kalem bazında; en az bir kalemin tamamına teklif 

vermek koşulu ile kısmi teklif verebilir. 
10-Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 557/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketince ihale edilecek olan 

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında 
kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir. 

 558/1-1 
—— • —— 

Düzce Belediye Başkanlığından: 
ERTELEME İLANI 

21.11.2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ertelenen, İlk Defa 
Atanmak Üzere Memur Alımı sözlü sınavı 15.03.2021 tarihinde yapılacaktır.  

İlan Olunur. 614/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 615/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 585/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 585/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 602/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 602/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 602/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 602/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 602/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 602/6/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 593/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 592/1-1 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak 
merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacaktır. 

Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu 
KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 28.01.2021 tarihi itibariyle 
yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme 
Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, 
tercihlerini 28 Ocak-3 Şubat 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre 
ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. 
İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre 
uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 
50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 
göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler ve bu 
kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 06/06/1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (*) yer alan 
hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

(*) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 
üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

Sözleşmesini; 
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara 

ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği 
yapanlardan, 

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş 
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği 
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması 
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü 
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan 
yeniden istihdam edilebilirler.” 

Adres: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Kütükçü Alibey 
Caddesi No: 4   06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA 

 555/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 

 
 562/1-1 
  



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 

 



28 Ocak 2021 – Sayı : 31378 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 28 Ocak 2021 – Sayı : 31378

Sayfa

1

3

13

14

70
81
91

119
122

148

167
168
175

197

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1276 Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları

ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi, Denizde
Terörizmle Mücadele Harekâtlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla
Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında Denizde Terörizmle Mücadele
Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin
Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin
10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Verilen ve Son Olarak 5/2/2020
Tarihli ve 1241 Sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın
92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha
Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği
–– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43)
–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2017/34596 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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