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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2006 tarihli ve 26362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “Devlet Bakanı” ibaresi “Bakan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulun-

duğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/11/2006 26362

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/2/2011 27846

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Şubat 2021
SALI

Sayı : 31397
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2015 tarihli ve 29349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

Kanunu,15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yük-

selme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (ğ) ve

(n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu madde-

sinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,”

“ğ) Hizmet birimi: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 602 ve 604 üncü mad-

delerinde belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,”

“n) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer

alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1)

numaralı alt bendinde yer alan “Şube” ibaresi “İstatistik Grup” olarak değiştirilmiş, aynı mad-

denin üçüncü fıkrasında yer alan “Psikolog,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyetisyen,”

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme suretiyle atanacak personele yönelik olarak ilan edilen kadro

için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Kurumda en az iki yıl

çalışmış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Şube” ibaresi “İstatistik Grup” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (4) numaralı

alt bendinde yer alan “en az beş yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en az” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Psikolog,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyetisyen,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın

(c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 16 Şubat 2021 – Sayı : 31397



“2) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavında (YDS/eYDS) (A) düzeyinde başarılı olmak veya bunlara denkliği ÖSYM tarafından

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında bulunan “İnsan

Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama

yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan-

lığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde

yükselme yazılı sınavı, Kurum tarafından da yapılabilir.

(2) Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel

hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin

diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış

puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Görevde yükselme veya

unvan değişikliği suretiyle atanma” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında

yer alan “göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 gün içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Unvan değişikliğine

ilişkin özel usul ve esaslar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi

ile üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının

Başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Personel Daire Başkanı, Eğitim Daire Başkanı ve ilgili

Daire Başkanı, sınavın niteliğine göre belirlenecek İstatistik Müşaviri, İstatistik Grup Başkanı,

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Müdür veya İstatistik Grup Müdürlerinden olmak üzere

Başkan tarafından belirlenecek toplam beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin katıl-

madığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy

çoğunluğu ile alınır. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurumlarında görev yapan kamu

görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim

hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler

görevlendirilir.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; yazılı sınav konu başlıklarının belirlenmesi, görevde

yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının

yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması

ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17/A – (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçla-

rına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç

yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlen-

dirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak

bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin

özlük dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; Eğitim Daire Başkanlığınca

dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava konusu sınavlara

ilişkin belgeler ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğ-

renim ve hizmet süresi gibi” ibaresi “öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “öğrenim ve hizmet süresi gibi” ibaresi “öğrenim, sertifika ve toplam hizmet süresi

gibi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanı-

lacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim

ve sertifika gibi şartları taşımaları kaydıyla öğrenimle ihraz edilen görevler ile daha alt görev-

lere sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “iki yıllık” ibaresi

“iki veya üç yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulun-

duğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2015 29349

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/1/2017 29939
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

Kanununun ek 41 inci maddesi, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 610 uncu ve 796 ncı maddelerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlerin sekre-

tarya hizmetlerini Personel Daire Başkanlığı, (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen gö-

revlerin sekretarya hizmetlerini ise Eğitim Daire Başkanlığı yürütür. Aynı fıkranın (g) bendinin

sekretarya hizmetlerini ilgisine göre Personel Daire Başkanlığı veya Eğitim Daire Başkanlığı

yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Ay-

rıca Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Kurumun internet sitesinde ilan

edilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5429

sayılı Türkiye İstatistik Kanunu” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 610 uncu

maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cüm-

le eklenmiştir.

“Düzenlenen raporlar Eğitim Daire Başkanlığına teslim edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üç gün”

ibaresi “üç iş günü” olarak, “beş gün” ibaresi “beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 12 nci

maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 18 inci maddesinin ikinci

fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak; 23 üncü maddesinin üçüncü
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fıkrasında, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 31 inci

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ve 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“İnsan Kaynakları” ibareleri ise “Eğitim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulun-

duğu Bakan yürütür.

—— • ——
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Op-

tisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2021 yılına ilişkin yıllık aidat

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Önceki dönemlere ilişkin aidat borçlarının ödenmesi yü-

kümlülüğü saklı kalmak kaydı ile 2019 ve 2020 yılları içinde odaya kaydını yaptırmış olup

üyeliği devam edenlerin 2021 yılına ilişkin yıllık aidatlarını ödemeleri için son tarih

31/7/2021’dir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez

Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/5/2019 30783

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2020 31064

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2014 29082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/1/2016 29606

2- 26/3/2017 30019
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2017 tarihli ve 30033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ek-
lenmiştir.

“(1) Mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına başvurabilir.
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu
programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.
YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanları da kabul edilir.

(2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde ALES şartı aranmaz.”

“(7) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner he-
kimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvuru-
larında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olduğu lisansüstü
programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, ALES puanı 55’ten
düşük ve 75’ten yüksek olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan
edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık ala-
nından, farklı bir alanda başvuru yapabilir ve ilan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES
puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(8) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler ve yedek öğrenci listesi ens-
titünün internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen sonuçlara itirazda bulunan öğrenciler ilan ta-
rihinden geçerli olmak üzere beş işgünü içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurabilir.
İtiraz süresi sonunda listeler enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı ka-
zananlar, ilan edilen kesin kayıt tarihleri içinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte enstitü mü-
dürlüğüne başvurur. Öğrenciler kayıtlarını resmi vekilleri aracılığı ile de yaptırabilir. Konten-
janların dolmaması halinde yedek öğrenci listesindeki öğrenciler sırasıyla kesin kayıt yaptırmak
üzere davet edilir.

(9) Gerçeğe aykırı olarak sahte veya tahrif edilmiş belgelerle kesin kayıt yaptırdıkları
tespit edilen öğrencilerin kayıtları ve eğer öğrenci mezun ise diplomaları, programa kayıt yap-
tırdıkları tarih esas alınarak iptal edilir. Bu öğrencilere ödemiş oldukları öğrenim ücretleri geri
ödenmez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Bir tezli yüksek lisans öğrencisinin danışmanının, başka bir yükseköğretim kuru-
muna atanması, yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olduğu danış-
manlık görevi süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla devam edebilir veya anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve ens-
titü yönetim kurulu kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin
azami öğrenim süresini değiştirmez.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi veya öğrencinin talebi ve danışmanı-
nın onayı üzerine anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini
değiştirmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları
programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde
uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora prog-
ramlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten yüksek olmamak üzere bir puan belir-
lenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türünden veya doktora/sanatta yeterlik/uz-
manlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.”

“e) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın pu-
an türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.”

“(3) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi veya öğrencinin talebi ve danışmanı-
nın onayı üzerine anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini
değiştirmez.

(5) Doktora öğrencisinin danışmanının, başka bir yükseköğretim kurumuna atanması,
yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olduğu danışmanlık görevi süreç
tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla devam edebilir veya anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim sü-
resini değiştirmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 16 Şubat 2021 – Sayı : 31397



“(5) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin danışmanının, başka bir yükseköğretim ku-
rumuna atanması, yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda öğretim üyesinin baş-
lamış olduğu danışmanlık görevi süreç tamamlanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanı-
nın onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir veya anabilim/anasanat dalı baş-
kanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Danışman
değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer
yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarından özel öğrenci olarak ders alabilir.
Bu öğrencilerin başarılı olduğu dersler, bu Yönetmelik çerçevesinde, öğrencinin kayıtlı olduğu
programdaki derslere eşdeğer tutulabilir. Ayrıca başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü
programlara kayıtlı öğrenciler de enstitü yönetim kurulu kararı ve o öğretim yılı için belirlenen
öğrenim ücretlerini ödemeleri koşulu ile lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edi-
lebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında bir öğretim üyesinin
yüklenebileceği tez danışmanlığı sayısı en fazla 14 ve tezli yüksek lisans programları ile dok-
tora/sanatta yeterlik programlarındaki tez danışmanlıkları hariç olmak üzere öğretim üyesinin
tezsiz yüksek lisans programları için yüklenebileceği danışmanlık sayısı ise en fazla 16’dır.
Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite-sanayi işbirliği çer-
çevesinde yürütülen lisansüstü programlar için tez danışmanlıkları sayısı %50’ye kadar artırı-
labilir. Ayrıca bir öğrenci için birden fazla tez danışmanı atanması durumunda danışmanın tez
yükü öğretim üyesi sayısına bölünerek hesaplanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu
ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“(2) Yarıyıl içinde en az bir ara sınav, final ve bütünleme sınavı yapılır. Öğretim üyeleri
isteğe bağlı olarak yarıyıl içinde ara sınavların dışında kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama,
ödev veya proje gibi çalışmalar yaptırabilir ve bunlardan da not verebilir. Bu durumda bu ça-
lışmaların yarıyıl içi değerlendirmesinde yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi
gerekir.

(3) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve
yarıyıl sonu sınavlarından alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içi çalışmalarında
ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı ise en fazla %20’dir.”

“(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tablolarda belirlenen harf notlarından
biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yılsonu ders başarı notu olarak verilir.

YÜKSEK LİSANS BAŞARI HARF NOTU KATSAYILARI
Ders Başarı Notu AA BA BB CB CC FF
Katsayı Karşılığı 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 0.00
Eşdeğer Puan 90-100 85-89 75-84 65-74 55-64 0-54
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DOKTORA BAŞARI HARF NOTU KATSAYILARI

Ders Başarı Notu AA BA BB CB FF

Katsayı Karşılığı 4.00 3.50 3.00 2.50 0.00

Eşdeğer Puan 90-100 85-89 75-84 65-74 0-64”

“(10) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerinin sona

erdiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde enstitü müdürlüğüne başvurmaları halinde, enstitü

yönetim kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir.”

“(12) Mazereti nedeniyle; yeterlik sınavı, doktora tez önerisi, doktora tez izleme ve

yüksek lisans tez veya doktora tez savunması gibi jüri önünde yapılan yazılı veya sözlü sınav

ve değerlendirmelerine katılmayan öğrenciler için mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren

yedi gün içerisinde mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirmeleri ve mazeretlerinin enstitü

yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav ve değerlendirme tarihi belirlenir. Be-

lirlenen bu tarih jüri üyelerine ve öğrencilere duyurulur.”

“g) H (Ortalamaya katılmayan) notu: Öğretim planında önerilen zorunlu veya seçmeli

derslerin dışında kendi programından veya başka programlardan fazladan seçilen derslerden

alınan ve ortalamaya katılmayan notu ifade eder. Fazladan alınan bu dersler not döküm belge-

sinde gösterilir. Fakat bu derslerden alınan başarı notları GANO hesabında dikkate alınmaz ve

bu dersler kendi programındaki zorunlu dersler yerine sayılamaz. Fazladan alınan ve başarısız

olunan tüm dersler mezuniyet durumunda not döküm belgesinden silinir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak, öğrencinin

başarısız olduğu zorunlu derslerin öğretim planından çıkarılması veya derslerin açılmaması

durumunda öğrenci bu derslerin yerine danışmanının önerisi üzerine başka dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler ise aynı dersleri tekrar alabilecekleri

gibi danışmanın önerisi ile açılan başka bir seçmeli ders de alabilir.

(3) Öğrenciler, Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını (GANO) yükseltmek için düşük not

aldığı dersleri tekrar alabilir.  Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir ve öğrenciler

ders ekle-sil haftasından sonra bu derslerden çekilemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“h) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin or-

taya çıkması.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/4/2017 30033

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2018 30541 (Mükerrer)
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 35)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b)

bendinde yer alan “-Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tebliğin;

- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon

TL ve üzerinde olan yapım işleri

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetle-

rinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş be-

delinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren

tevkifat uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer

alan “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlar arasında yer almaması” ibaresinden sonra

gelmek üzere “veya Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin

5 milyon TL’nin altında olması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.3.1.) ve (I/C-2.1.3.2.3.2.) bölümlerinde yer

alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.1.) bölümünde yer alan “5/10” ibaresi “7/10”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.1.) bölümünde yer alan “7/10” ibaresi

“9/10” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölü-

mü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alım-

larında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.11.2. Kapsam

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah

dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşı-

macılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işlet-

meciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmek-

tedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili

birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma

işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kap-

samında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak

suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde,

esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi)

adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla

sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis

edilir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya

devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz.

Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden

firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.1.) ve (I/C-2.1.3.2.12.2.) bölümlerinde yer

alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare,

kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar,

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla

kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen

ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tara-

fından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”
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MADDE 10 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan

“3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğe, (I/C-2.1.3.2.14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağı-

daki bölüm eklenmiştir.

“2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri

2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölü-

mü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.15.2. Kapsam

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hiz-

metin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya

ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve

benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü

ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin

hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil)

girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yük-

lenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendi-

sine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları

üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi rek-

lama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti

alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğe, (I/C-2.1.3.3.6.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki

bölüm eklenmiştir.

“2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve

Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma

ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tev-

kifatı uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.2.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Fir-

masına, 2021/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada

gösterilen (100.000 x 0,18 =) 18.000 TL KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya öden-

miş, (18.000 x 0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu

sıfatıyla beyan edilmiştir.
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Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 20.000 TL’lik bir azalma

meydana gelmiştir.

2021/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı dü-

zeltme yapması gerekmektedir.

Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,18=)

3.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini (toplam 21.080

TL) iade edecek, 2021/Nisan döneminde beyan ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs dönemine ait 1

No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Alıcı (B) ise 2021/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs

döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000

TL’ye isabet eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 2.520 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış

olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) İnşaat A.Ş.nden almış olduğu inşaat taahhüt hizmeti nede-

niyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat

yapmış ve tevkif etmiş olduğu 160 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve

vergi dairesine ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 240 TL’lik

kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 160 TL KDV’nin 50 TL’sini

iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anla-

şılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.nin

KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Ayrıca (A) Ltd. Şti.ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin de herhangi bir

KDV iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şar-

tı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) ve (I/C-2.1.5.2.2.) bölümlerinde yer alan

“-Servis taşımacılığı hizmeti,” ibareleri “-Taşımacılık hizmetleri,” olarak değiştirilmiş, “-Her

türlü baskı ve basım hizmeti,” satırlarından sonra gelmek üzere “-Ticari reklam hizmetleri,”

satırları eklenmiş ve “-Ağaç ve orman ürünleri teslimi,” satırlarından sonra gelmek üzere “-

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler,” satırları eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE

İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2021/1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern bü-

yükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması,
manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve kırsal
alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek

ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi
ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin
150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.

(2) Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesi Bakan-
lıkça belirlenecek olan illerde, 2020-2022 yılları için uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve

20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Birlik: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Vete-

riner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı manda ye-
tiştiricilikleri birliklerini,

ç) Damızlık dişi manda: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 12-24 aylık dişi gebe
olmayan mandayı,

d) Damızlık gebe manda: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 3 aylık gebe hayvanı,
e) Damızlık manda boğası: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 24 aylık erkek

mandayı,
f) Genel Müdür: Hayvancılık Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
ğ) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme ko-

misyonu tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
h) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
ı) HAYBİS (TÜRKVET): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde
oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt
altına alındığı veri tabanını,
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i) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe
desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

j) Hibe desteği: Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamındaki
Bakanlıkça belirlenecek olan illerde ahır inşaatı, damızlık amaçlı dişi manda ile damızlık manda
boğası alımı ve makine, alet ve ekipman alımları ile ilgili olarak yatırımcılara Hayvancılık Ya-
tırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme
beklemeksizin verilen mali katkıyı,

k) Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine, alet
ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,

l) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü,
m) İnternet sayfası: Hayvancılık Genel Müdürlüğünün https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM

web adresini,
n) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı, beslendiği kapalı serbest,

yarı açık veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,
o) Karar: 20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,
ö) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini

gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,
p) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik

detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sayfasında yayım-
lanacak olan rehberi,

r) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu
kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

s) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araş-
tırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereç-
leriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren
projeyi,

ş) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro
müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personelle (harita mühendisi/teknikerleri)
birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespi-
tini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri
Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak

olan uygulama birimleri şunlardır:
a) İl proje yürütme birimi.
b) İl müdürlüğü.
c) İl proje değerlendirme komisyonu.
ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.
(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde projenin yürütülmesinden sorumlu şube

müdürlüğünde görevli en az bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve veteriner hekim ile Bakanlık
ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler,
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büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan
inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ve/veya teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl, beş
yedek üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getire-
meyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev
alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdür-
lüğü veya Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik
personel, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve
bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri,
il özel idarelerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir teknik personel bu birim
içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şun-
lardır:

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il tarım ve orman müdürü, konu ile
ilgili şube müdürleri olmak üzere en az beş kişiden oluşan il proje değerlendirme komisyonu
kurulur.

b) Asıl üyenin olmaması durumunda yerine vekâlet eden kişi komisyon üyesi olarak
görev yapar. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çoklu-
ğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar
şunlardır:

a) Genel Müdür oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili daire başkanı ve
konu uzmanı teknik personellerden oluşan en az beş üyenin katılımı ile merkez proje değer-
lendirme komisyonu kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili
daire başkanı başkanlık eder.

b) Komisyon, gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine toplam üye
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde
komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il
proje yürütme biriminin görev süreleri, projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam
eder.

Uygulama birimlerinin görevleri
MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama

rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme
komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve
destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek ve uygunluğuna
karar vermek.

ç) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.
d) Onaylanan inşaat projelerinde proje tamamlandığında, onaylanan makine, alet ve

ekipman alımı başvurularında alım tamamlandığında, onaylanan hayvan alımı başvurularında
ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra uygulama rehbe-
rindeki kriterlere göre hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına
sunmak.
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(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan

raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun
bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunul-
mak üzere il müdürlüğüne iletmek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik
desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje so-
rumluları tarafından hazırlanmış ödeme icmal cetvelini incelemek ve onaylamak.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uy-

gulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsa-
mında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve
koordinasyonunu sağlamak.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan projeler ile hak edişleri Ge-
nel Müdürlüğe göndermek.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faaliyet-

lerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yü-
rütülmesine destek vermek.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri
ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri
asıl ve/veya yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.

c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.
ç) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların

çözümünde etkin rol almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden damızlık manda yetiştiricileri

birliğine üye olan;
a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman

alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,
b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda ye-

tiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar,
yararlanır.
(2) Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında birliğe üyelik şartı aran-

maz.
Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı
MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Bakanlıkça be-

lirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne
müracaat eder.

(2) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.
(3) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.
(4) Aynı konudaki yatırımlarda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
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a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği ni-
teliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlen-
dirilmez.

b) Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Bakanlık
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği program-
larından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini
kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oran-

larda hibe desteği uygulanır:
a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat

yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si.
b) Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.
c) Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının

% 50’si.
Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez

yararlandırılır.
(2) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alı-

narak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir ve il müdürlüklerine bildi-
rilir.

(3) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak ya-
tırımcı tarafından karşılanır.

(4) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde
belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(5) Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
(6) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekip-

man alımı konularından en az birini kapsar.
(7) İnşaat yatırımları için;
a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili

mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat yapımı iz-
ni/ruhsat ve yapı kullanım izin belgesinin alınması süreci, termin planında belirtilenden daha
uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu
ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre kapalı serbest, yarı açık
veya açık sistem olur.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru
inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, basit onarım, çatı aktarımı, arazi düzeltme
ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projeleri; kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı un-
surlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletil-
mesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların
yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte
olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.
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e) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı
yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar
üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(8) Satın alınacak damızlık dişi mandalar ve boğalar için;
a) Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şart-

larını taşıması gerekir.
b) Kurulacak işletmelerde her 50 baş dişi manda için 1 baş manda boğası olur.
c) Mandaların ve boğaların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere yurt içi te-

mininde il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner he-
kimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrul-
tusunda yapılır.

ç) Hayvanların, en az 3 aylık gebe manda olmadan satılmayacağına dair taahhütname
alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu
mandalar destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklemeye esas, dişi mandaların ve boğaların birim fiyatları merkez proje değer-
lendirme komisyonunca belirlenir.

(9) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için;
a) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya

CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney ra-
poruna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak yem karma ve dağıtma ma-
kinesi ile gübre sıyırıcısı için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde be-
lirtilir.

b) Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, her iki ekipmanı kapsayacak şekilde
hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sa-
dece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı il proje yürütme birimi tarafından piyasa
araştırması yapılarak belirlenir. Hibe hak edişi düzenlemesinde il proje yürütme birimi tara-
fından belirlenmiş fiyatlar esas alınır.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri
MADDE 11 – (1) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre

içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlen-
diği tarih itibari ile başlar ve aynı takvim yılı içinde tamamlanır. Yatırımların son tamamlanma
tarihi ilgili takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, süresi içinde yatırımını
tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe des-
teğinden yararlandırılmaz.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yapılan başvurular on gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir

ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular uygulama
rehberi ekinde yayımlanacak olan değerlendirme kriterleri ve belirlenmiş olan puan barajına
göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

(2) İnceleme raporu, on gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir.
İl müdürlüğü, yatırıma uygun bulunup il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış
olan başvuruları puanlama sırasını esas alarak listeleyip, Genel Müdürlüğe gönderir.
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(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından
gelen onaylı listeleri inceler. Onaylı listeleri illerin hayvan varlığı, arazi büyüklüğü, yem bit-
kileri ekiliş alanları, başvuran yatırımcıların mesleki tecrübeleri, il birliklerinin üye sayıları ve
bütçe imkânları dâhilinde değerlendirip onaylar. Onaylanan listeler Genel Müdürlükçe il mü-
dürlüğüne gönderilir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygu-
lama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanması ve onaya sunul-
masını resmî yazı ile rehberde belirtilen kadar süre vererek tebliğ eder.

(5) Hazırlanan projenin onayını müteakip yatırım süreci başlatılır.
Yatırımın ve işletmenin denetimi
MADDE 13 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım

konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
(2) Yatırımcı beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhüt-

name verir.
(3) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl

süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince denetlenir ve Genel Müdürlüğe
bildirilir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il
müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu
yazı ile yatırımcıya bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler

Ödeme belgelerinin hazırlanması
MADDE 14 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne

başvurur.
(2) Hak edişler il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hak ediş düzenlenmez. Ödemeler iki de-

fada yapılır. Birinci hak ediş inşaat ve makine yatırımının tamamlanmasının ardından, ikinci
hak ediş ise hayvan alımı tamamlandıktan sonra yapılır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon yatı-
rımlarında ise hangi yatırım olursa olsun tüm yatırım kalemleri tamamlandıktan sonra bir de-
fada hak ediş yapılır.

(4) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personelin (mühendis/tekniker)
imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fi-
yatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorun-
ludur.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve
bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması
zorunludur.

(6) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde, yetiştiricilerin satın aldıkları hay-
vanları Bakanlık kayıt sisteminde (HAYBİS) kendi işletmelerine kaydettirmesi zorunlu olup,
kayıtlı olduğuna dair bilgiler icmal ekinde belirtilir.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 15 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre

hazırlanan hak edişler il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme komisyonunun onayına
sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal
cetveli düzenlenerek il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanır.
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(3) İl müdürlüğü tarafından yatırımcıya ödenmek üzere gönderilen icmaller, Genel Mü-
dürlükçe incelenir, değerlendirilir ve yatırımcıya ödeme yapılmak üzere Bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, üçüncü kişilere dev-
redilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 16 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine

tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının

% 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuru-

luşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki (hayvan alımı, ahır inşaatı ya-

pımı veya tadilatı, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı hibesinden yararlanmış
olanlar) faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kap-
samında hibe kullandırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 18 – (1) Karar ve bu Tebliğ ile uygulama rehberinde yer almayan hususlarda

oluşacak problemlerin çözümünde il müdürlüğü yetkilidir.
(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık

alır.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere des-

teklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi
hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin
yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak he-
saplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin
yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri
alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 19 – (1) 15/4/2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Da-

mızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
(Tebliğ No: 2017/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) 19 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Damızlık Manda

Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:
2017/19) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler bu Tebliğ hü-
kümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (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 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1262 

—— • —— 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1263 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1163 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1215 

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

 
 1216 

—— • —— 
Finike Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1239 
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Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1157 

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

 
 1226 
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Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1221 

 
—— • —— 

 
Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1217 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

S-49 MAKAS İÇİN 4 KALEM DİL İSTİNAT TAKOZ ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2021/68270 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: S-49 MAKAS İÇİN 4 KALEM DİL İSTİNAT 

TAKOZUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 09.03.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1228/1/1-1 

—— • —— 
S-49 MAKAS İÇİN 5 KALEM KÜRSÜ TAKIMI ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2021/68282 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: S-49 MAKAS İÇİN 5 KALEM KÜRSÜ 

TAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 09.03.2021 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1228/2/1-1 

—— • —— 
UIC 60 MAKAS İÇİN 4 KALEM YATAK, ÇEKİÇ, TOPKOLU VE BOYNUZ ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2021/68293 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC 60 MAKAS İÇİN 4 KALEM YATAK, 

ÇEKİÇ, TOPKOLU VE BOYNUZUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 10.03.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1228/3/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU  

ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Karaman Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Evsel ve 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.  

1- İdarenin 

a) Adresi  : Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No:32 KARAMAN 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Karaman Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 

nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 

hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, 12.000 

m³/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve 

elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin 

işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu 

uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının 

hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir. 

b) Yapılacağı yer  : KARAMAN 

c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati  : 11/03/2021 Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m³/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 10.000 m³/gün 

- 50.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve 

elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B 

/ 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak 

zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 

asgari 10.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) 15.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Karaman Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) adına alınacak en az 3.000.000 TL tutarında Geçici Teminat. 

I) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

J) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 

tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 
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K) Performans Garanti Beyannamesi. 

L) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

M) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

N) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

O) İç Zarf. 

 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

 Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 

oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 

Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

 İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü 

maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 

Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F),(G) ve (M) 

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 5. 

Cad. No:32 KARAMAN adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 

Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 

için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 

ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 1170/2-1 
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BİLYALI RULMAN (56 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
BİLYALI RULMAN (56 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2021/77581 
1-İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

 Satınalma Dairesi Başkanlığı  ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 75-90  

 Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2-İhale konusu işin nev’i  
a) Niteliği, türü ve miktarı Bilyalı Rulman (56 kalem) 
b) Teslim yeri TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü ambar stok sahasıdır. 

c) Teslim süresi : Bilyalı Rulman’ın teslim süresi 60 gündür. 
3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 16.03.2021 Salı – Saat: 15.00 
c) Dosya no : 2114009 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

ortaklığı beyannamesi  
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 



16 Şubat 2021 – Sayı : 31397 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

4.2.1. Bilyalı rulmanlar TS 6269 standardına uygun olacaktır. Bu tip rulmanların TS 6269 
standardına uygun olduklarına dair belge teklifle birlikte verilecektir. 

4.2.2. Rulman malzeme ve mikro temizlik değerlerini gösterir sertifikalar teklifler ile 
birlikte verilecektir. Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış teknik şartnamemizin 2.1 ve 2.2 maddelerinde 
belirtilen rulman markaları için tekliflerde bu sertifikalar aranmayacaktır. İhale üzerinde kalan 
firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz ve mikro temizlik sertifikalarını 
vereceklerdir. 

4.2.3. Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeilerini ayrı ayrı 
belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda 
değerlendirilmeye alınacaktır. 

4.2.4. Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik 
özellikler, yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara 
aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir. 

4.2.5. Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribitörü veya temsilcisi 
olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

4.2.6. Firmalar rulmanları 60 günde teslim edeceklerdir. Alternatif teslim süreleri ayrıca 
değerlendirilecektir. 

4.2.7. Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve 
statik yük sayıları vs.) tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.2.8. Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında 

isteklilerde aranılacak husus istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki tutardır. 
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 16.03.2021 Salı–saat 15:00’e 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. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

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 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/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

 1194/1-1 
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TABAN HALISI VE KOLTUK KILIFI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2021/81310 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71609 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Taban Halısı ve Koltuk Kılıfı Alımı 

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ-

ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

23/02/2021 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğü 1073 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1224/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 1227/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1265/1-1 

 
  



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 16 Şubat 2021 – Sayı : 31397 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1223/1-1 
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Kuşadası Belediye Başkanlığı ARYA Turistik Tesisleri Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1240/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1258/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1259/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1241/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1195/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1196/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1197/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 1199/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 1200/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 1201/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 1202/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 1208/1-1 



16 Şubat 2021 – Sayı : 31397 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 1209/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 1210/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 35)
–– Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama

Esasları Tebliği (No: 2021/1)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/2/2021 Tarihli ve 10023 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2017/37573 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2020/13908 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 12. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


