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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ticaret Bakanlığından:
SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak
yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, ilgisine göre
İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığının uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat
hükümlerine tabidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 116. Sayfadadır.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
MALİ DESTEK YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanacak mali desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ile yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri ve öğrenci topluluklarına
Başkanlık tarafından sağlanacak mali desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 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 738 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi, 739 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 740 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri ve 741 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,
b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,
c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
ç) Başvuru Rehberi: Başkanlık tarafından proje destekleri kapsamında başvuru sahipleri
için hazırlanan, destekten yararlanabilecek kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişileri, başvuruda
bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru şartlarını, desteklenecek öncelikli alanları, proje
konularını, destek kapsamında karşılanabilecek giderleri, değerlendirme kriterlerini, başvuru
belgelerini ve diğer gerekli bilgileri açıklayan belgeyi,
d) Bilgi Sistemi: Mali destek sürecinde başvuruların alınması, onay ve izleme aşamalarında kullanılan çevrim içi ortamı,
e) Çağrı esaslı proje desteği: Çağrı programlarında tespit edilen amaç ve hedeflere uygun olarak, seçilen bölgelerde potansiyel proje sahiplerinin belirli bir dönem içerisinde proje
hazırlamaya ve sunmaya davet edildiği, başvuruların sistem üzerinden alınan projelere sağlanan
desteği,
f) Doğrudan proje desteği: Başkanlığın amaçları ile Ülkenin dış politika vizyonuna uygun olarak kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin yararlanması amacıyla yürütülen, başvuru
için herhangi bir zaman sınırlaması olmayan, bilgi sistemi üzerinden ya da elden başvuru alınabilen projelere sağlanan desteği,
g) Faaliyet desteği: Kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere uygulama süresi 30 güne
kadar olan, destek tutarı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Parasal Sınırlar
ve Oranlara İlişkin Tebliğde Başkanlık için belirlenen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı mutemetlerine avans tutarının beş katını aşmayan, hukuki ve insani konular ile sivil
toplum kapasite, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, akademik ve lobicilik alanlarında faaliyetle
sınırlı olmak üzere sağlanan desteği,
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ğ) İzleme raporu: Proje veya faaliyetin izlemesinden sorumlu Başkanlık personeli tarafından hazırlanan, proje veya faaliyetin öngörülen şekilde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin
tespitleri içeren raporu,
h) Komisyon: Başkan tarafından belirlenen ve en az Daire Başkanı düzeyinde üç kişiden
müteşekkil değerlendirme komitesini,
ı) Kurum ve kuruluş: Yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen özel
hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri ile Başkanlığın faaliyet kapsamı içerisinde yer alan öğrenci toplulukları arasından Başkanlık tarafından uygun görülenleri,
i) Mali destek: Başkanlık tarafından; Başkanlığın amaçları ile Ülkenin dış politika vizyonuna uygun olarak kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin proje ve faaliyetlerine sağlanan
hibe esaslı nakdi desteği,
j) Nihai rapor: Projenin izlemesinden sorumlu Başkanlık personeli tarafından hazırlanan, projenin öngörülen şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin tespitleri içeren raporu,
k) Proje desteği: Çağrı esaslı proje desteği ile doğrudan proje desteğinden oluşan desteği,
l) Proje çağrı programı: Öncelik alanları, başvuru dönemi, potansiyel başvuru sahipleri,
başvuru şartları, desteklenecek faaliyet alanları, proje konuları, süresi, destek tutarı sınırı gibi
hususların önceden belirlenerek Başkanlık tarafından uygun görülen yöntemlerle duyurulduğu
ve başvuruların bilgi sistemi üzerinden alındığı çağrı esaslı proje destekleri için oluşturulmuş
programı,
m) Sözleşme: Proje desteğinden yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşmayı ve eklerini,
n) Taahhütname: Faaliyet desteğinden yararlanacak yararlanıcılar tarafından imzalanan
ve bu destek kapsamında aktarılan kaynağın kullanımına ilişkin beyanı ifade eden belgeyi,
o) Yararlanıcı: Başkanlık tarafından mali destek sağlanan kurum ve kuruluşlar ile gerçek
kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mali Destekler
Mali destek türleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlık tarafından sağlanan mali destek
türleri şunlardır:
a) Proje desteği:
1) Çağrı esaslı proje desteği.
2) Doğrudan proje desteği.
b) Faaliyet desteği.
Mali desteklere ilişkin genel esaslar
MADDE 6 – (1) Başkanlık, Ülkenin dış politika vizyonuna uygun olarak kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere mevzuatla belirlenen amaçları doğrultusunda mali destek sağlar.
(2) Başkanlık tarafından sağlanan mali desteklerin tamamı hibe niteliğinde olup proje
desteği ile faaliyet desteğinden oluşur.
(3) Başkanlık, mali desteklerin yürütülmesi esnasında oluşan maliyetlere ilişkin yararlanıcıdan her aşamada kanıtlayıcı bilgi, belge ve açıklama isteyebilir.
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(4) Başkanlık, projenin ya da faaliyetin yürütülmesi aşamalarında belge üzerinden veya
yerinde izleme gerçekleştirebilir.
(5) Yararlanıcı mali desteğe konu proje veya faaliyetin gerçekleştirileceği ülke mevzuatına uygun şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almaktan sorumludur.
(6) Başkanlık, mali destek kapsamındaki ödemeleri yararlanıcının bulunduğu ülkenin
milli para birimi cinsinden yapabilir.
(7) Mali destek kapsamındaki ödemelerin banka hesabına yapılması esastır. Ancak yararlanıcının talebi ve Başkanlığın uygun görmesi halinde ödeme, yararlanıcı tarafından yetkilendirilmiş kişiye ya da dış temsilcilik görevlilerine tutanakla veya adına açılmış banka hesabına aktarılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Desteği
Proje desteğinin esasları
MADDE 7 – (1) Proje desteği; çağrı esaslı proje desteği ile doğrudan proje desteğinden
oluşur.
(2) Proje desteğine kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler başvurabilir.
(3) Proje desteği, desteğin türüne göre başvuru sahibi tarafından hazırlanan bir projeye
istinaden verilir.
(4) Proje desteğinden yararlanacak başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanır.
(5) Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlara
İlişkin Tebliğde Başkanlık için belirlenen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanlığı mutemetlerine avans tutarının beş katına kadar desteklenecek olan projeler Başkan oluru ile bu
tutarın üzerinde olan projeler ise Bakan oluru ile onaylanır.
Çağrı esaslı proje desteği
MADDE 8 – (1) Çağrı esaslı proje desteği, Başkanlık tarafından hazırlanan başvuru
rehberine binaen Başkanlık tarafından belirlenen dönemlerde yürütülür.
(2) Çağrı esaslı proje desteği; alan, başvuru şartı, yararlanıcı kitlesi, ülke ve benzeri
hususlarda özelleştirilen proje çağrı programı başlığıyla ilan edilir. Her bir proje çağrı programı
için başvuru rehberi hazırlanarak yayımlanır.
(3) Çağrı esaslı proje desteğinin başvuruları Bilgi Sistemi üzerinden alınır.
(4) Başkanlık, ilan ettiği proje çağrı programının dönemini değiştirme, başvuruyu belirtilen tarihten önce sonlandırma veya belirtilen dönemde başvuruyu açmama, proje çağrı
programını kısmen veya tamamen iptal etme haklarını saklı tutar. Bu durumlarda, Başkanlıktan
herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
Doğrudan proje desteği
MADDE 9 – (1) Başkanlık, takvim sınırlamasına tabi olmadan bütçe imkânları çerçevesinde doğrudan proje desteği verebilir.
(2) Doğrudan proje desteği başvuruları bilgi sistemi üzerinden veya Başkanlıkça elden
alınır.
(3) Doğrudan proje desteklerine ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçleri yayımlanan
başvuru rehberi çerçevesinde gerçekleştirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Faaliyet Desteği
Faaliyet desteğinin esasları
MADDE 10 – (1) Faaliyet desteği, uygulama süresi 30 güne kadar olan faaliyetler için
sağlanan mali destektir.
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(2) Faaliyet desteğinden kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler yararlanabilir.
(3) Başkanlık, faaliyet desteğini resen veya bütçesi, süresi ve yeri belirtilen başvuruya
istinaden hukuki ve insani konular ile sivil toplum kapasite, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel,
akademik ve lobicilik alanlarında faaliyetle sınırlı olmak üzere sağlar.
(4) Faaliyet desteği Başkan oluruna binaen verilir.
(5) Faaliyet destek tutarının üst sınırı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan parasal sınırlar ve oranlara ilişkin tebliğde Başkanlık için belirlenen Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluklar Başkanlığı mutemetlerine avans tutarının beş katıdır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Desteklerin Uygulama Süreçleri
Mali destek başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçların bildirilmesi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek destekler; Başkan tarafından
oluşturulan komisyon marifetiyle aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak değerlendirilir:
a) İstenen belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olması.
b) Talep edilen desteğin, başvurulan faaliyet ve programların amaç ve öncelikleriyle
doğrudan ilgili olması.
c) Sahanın ya da hedef kitlenin/bölgenin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte çıktı ve etkilerinin olması.
ç) Destek verilecek faaliyet ve projenin bütçe ve süresinin gerçekçi ve makul olması.
(2) Başkanlık, proje veya faaliyet başvurusuna ilişkin ön inceleme yapabilir; ek bilgi
ve belge isteyebilir ve/veya projede veya faaliyette değişiklik yapılmasını talep edebilir.
(3) Başvurusunun sonucu başvuru sahibine resmî yazı, bilgi sistemi veya elektronik
posta marifetiyle bildirilir.
(4) Proje desteğinin başlatılması için Başkanlık ile yararlanıcı arasında sözleşme imzalanır. Faaliyet desteğinin başlatılması için yararlanıcı taahhütname imzalayarak Başkanlığa
sunar.
İzleme ve ödemeler
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan desteklere ilişkin olarak Başkanlık proje ya da faaliyetin her aşamasında izleme gerçekleştirebilir.
(2) Başkanlık, izleme kapsamında ya da izlemelerden bağımsız olarak aktarılan kaynağın kullanımına, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak kanıtlayıcı bilgi ve
belge ile yazılı açıklama isteyebilir.
(3) Proje veya faaliyetlerin izlemesinden sorumlu personel, proje veya faaliyetle ilgili
yerinde izleme yaparak veya belge üzerinden inceleme yaparak izleme raporu hazırlar. Projelerin kapama işlemleri için ayrıca nihai rapor hazırlanır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında verilen proje desteğinde sözleşmenin, faaliyet desteğinde ise taahhütnamenin imzalanmasına müteakip Başkanlık tarafından uygun görülen plan
çerçevesinde ödeme gerçekleştirilir.
(5) Başkanlık, projenin ya da faaliyetin öngörülen şekilde gerçekleşmemesi durumunda,
izleme raporları ve kanıtlayıcı belgeler doğrultusunda sözleşme ya da taahhütnamede belirtilen
tutarın altında ödeme yapma veya hiç ödeme yapmama hakkına sahiptir.
(6) Proje kapama işlemlerinde izleme raporu ve nihai rapor ile diğer kanıtlayıcı belgeler
dayanak belge olarak değerlendirilir. Faaliyet kapama işlemlerinde izleme raporu ile diğer kanıtlayıcı belgeler dayanak belge olarak değerlendirilir.
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(7) Bu Yönetmelik kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmelerine destek sağlanması halinde, sağlanan destek idarenin tabi
olduğu mali mevzuat çerçevesinde kullanılır.
Mali destek kapsamındaki ödemelerde kanıtlayıcı belgeler
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ödemelerde 7 nci maddenin beşinci
fıkrası ile 10 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları dikkate alınmak suretiyle 31/12/2005
tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) fıkrasında sayılan belgeler aranır.
(2) Kanıtlayıcı belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan belgeyi düzenleyenler sorumludur.
Mali desteğin askıya alınması ve iptali
MADDE 14 – (1) Proje veya faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi ve/veya eksik teslim edilmesi,
izleme faaliyetlerinin engellenmesi, projenin sözleşmeye uygun olarak yürütülmemesi, faaliyetlerde taahhütnamede belirtilen beyana uyulmaması ve benzeri durumlarda Başkanlık mali
destek sürecini askıya alabilir.
(2) Askıya alma kararı yararlanıcıya bildirilir ve askıya alma gerekçesine konu eksikliklerin giderilmesi için en fazla 30 güne kadar süre verilir. Verilen sürenin sonunda, tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi halinde mali destek iptal edilir.
(3) Usulsüzlük yaptığı tespit edilen yararlanıcının mali desteği iptal edilir.
(4) Usulsüzlük sebebiyle mali desteğin iptal edilmesi halinde, Başkanlık tarafından sağlanan destek, tahakkuk eden faiz diğer yasal haklar saklı kalmak kaydıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlanıcıdan tahsil edilir.
(5) Mücbir sebepler nedeniyle, proje veya faaliyetlerin yürütülememesi halinde, karşılıklı mutabakat içinde mali destek süreci karşılıklı mahsup işlemleri gerçekleştirilerek sonlandırılabilir.
(6) Usulsüzlük yaptığı tespit edilen yararlanıcı, sözleşmenin/taahhütnamenin imzalandığı tarihten itibaren Başkanlıktan 5 yıl süreyle mali destek alamaz. Usulsüzlük dışında bir nedenden mali desteği iptal edilen yararlanıcılar, Başkanlığa karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmedikçe Başkanlıktan herhangi bir mali destek alamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin denetim Başkanlık, Sayıştay
Başkanlığı ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında denetlemeye yetkili diğer ilgili kurumlar
tarafından yapılır.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Başkanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin I Sayılı Cetveli aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/10/2012

28434
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VE RAPOR
FORMATINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 9/3/2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zemin ve
Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğin ekinde yer alan “7.1. Kategori 1 İçin Etüt Kapsamı” başlıklı maddenin üçüncü paragrafının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı paragrafa aşağıdaki bent eklenmiştir.
“7) Araştırma çukurlarında kaya biriminin gözlenememesi halinde; 18/3/2018 tarihli
ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin
ekinde yer alan 16.4.3 maddesindeki gerekli tahkiklerin yapılabilmesi için sismik yöntemler,
sondaj veya sondalama, arazi deneyleri (SPT, veyn deneyi ve benzeri) yöntemler kullanılarak
da zemin sınıfı belirlenmelidir.
8) Jeofizik profillerin birbirini çapraz kestiği en az 2 adet sismik ölçü (MASW, sismik
kırılma, REMİ ve benzeri) ile VS30 hızının 360 m/sn'den büyük olduğu gösterilmelidir. Yapılan
jeofizik çalışmalar için Ek-8’de verilen kabul tutanağı doldurulmalı, arazi çalışmaları sırasında
alınan ham ölçüler, çekilen fotoğraf, video ve benzeri dokümanlar tutanakla birlikte verilmelidir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.2 Tasarım Etütleri” başlıklı maddenin
ikinci paragrafının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“k) VS30 kayma dalgası hızı,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.2.2 Sondajlar” başlıklı maddenin “a)
Sondaj Sayıları” başlıklı bendi ile “c) Sondaj Derinlikleri” başlıklı bendinde yer alan (5), (6),
(9) numaralı alt bentler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Sondaj Sayıları:
1) Temel taban alanı 300 m2’den az olan ve tek bloktan oluşan yapılarda en az 3 adet
sondaj yapılmalıdır. Taban alanının her 300 m2 artışında bir sondaj ilave edilmelidir.
2) Temel taban alanının çok küçük olduğu ve bu alanlarda sondaj makinesinin çalışma
güçlüğü bulunduğu durumlarda (sondaj aralıklarının 1~7m. arasında kaldığı durumlarda), ilgili
idarenin uygun görmesi koşuluyla; gerekçeleri Veri Raporunda belirtilmek suretiyle jeofizik
yöntemlerle desteklenerek, sayısı 2’den az olmayacak şekilde sondaj sayısı azaltılabilir.
3) Site tipi çoklu blokların bulunduğu sahalarda, minimum sondaj aralıkları dikkate alınarak, her bloğun temel tabanının bulunduğu alanda 300 m2’de en az 1 adet sondaj olmak üzere,
zemin birimlerini tarifleyecek ve sahayı tarayacak şekilde sondaj adedi belirlenebilir.
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4) Sondaj sayısı, taban alanı 1000 m2’yi geçen binalarda, maksimum sondaj aralıklarını
aşmayacak şekilde, taban alanı geometrisine göre birer adet bina köşelerinde ve 1 adet ortada
olmak üzere en az beş adet olacak şekilde planlanabilir. Bu tip binalarda planlama yapılırken
(1) numaralı maddede belirtilen değerler de dikkate alınarak artırılmalıdır.
5) Arsa içerisinde fiziki koşullar nedeniyle hiçbir şekilde sondaj yapılamadığı durumlarda (makinenin girememesi ve benzeri özel durumlar), arsa sınırının dışında, zemin etüt ekibince karar verilecek ve idarece de uygun görülecek uzaklıkta sondaj yapılabilir.”
“5) Sondaj derinliği olarak, bina temelleri için temel tabanından başlayarak yapı genişliğinin en az 1.5 katı veya net temel taban basıncından kaynaklanan zemindeki gerilme artışının (Δσ) zeminin kendi ağırlığından kaynaklanan efektif gerilmenin (σ'vo) % 10’una eşit olduğu derinlikten (Δσ =0.10 σ'vo) araştırmaya uygun olanı seçilecektir.
6) Yük etki alanları kesişen bitişik nizam veya birden fazla binanın bulunduğu alanlarda
sondaj derinliği, kesişim bölgesinde, temel alt kotundan itibaren en büyük temelin kısa kenar
uzunluğunun 1.5 katı derinliğinden en az 3 m. fazla olmalıdır.”
“9) Hedeflenen sondaj derinliklerinden önce yapı etki bölgesi içinde tamamen ayrışmış
kaya (W5) ve çok ayrışmış kaya (W4) (ISRM) birimler hariç olmak üzere, kaya birimler ile
karşılaşılması durumunda; sondaj sahası için mevcut jeofizik ve jeolojik verilerle de desteklenmesi şartıyla en az 3.00 m. daha karotlu sondaja devam edilmelidir. Ayrışmış ve rezidüel
birimler için en az 5.00 m. daha sondaja devam edilmelidir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.2.3 Jeofizik Araştırmalar” başlıklı
maddenin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü paragrafı yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Jeofizik araştırmalar, sahadaki zemin ve kaya ortamının;
1) Fiziksel özelliklerini,
2) Karstik boşlukları,
3) Yapay dolgu alanlarını,
4) Potansiyel veya mevcut kütle hareketlerini,
5) Sıvılaşma potansiyelini,
6) Deprem dalgalarının yayılma özelliklerini, frekans içerikleri ve büyütme özelliklerini,
7) Yeraltı suyunun varlığı ve derinliğini,
8) Yeraltında gömülü doğal ya da yapay yapılarını,
9) Problemlerin çözümüne katkı sağlayacak tamamlayıcı verilerini,
yeterli detayda belirleyebilecek şekilde planlanmalıdır. Jeofizik araştırmaların yapılacağı yerlerin seçimi Zemin ve Temel Etüt Ekibi tarafından yapılmalı, vaziyet planı ve plankote
üzerine kot ve koordinat verilerek işlenmeli ve raporda sunulmalıdır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Tablo-3’ün (8) numaralı sütununda yer alan
“Tercih edilen yöntem” ibaresi “Tercih edilen zemin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.2.4 Arazi Deneyleri” başlıklı maddenin
“c) Presiyometri deneyi” başlıklı bendinin üçüncü paragrafının sonuna “Etüt kapsamında presiyometre deneyi planlanmış ise bu deney için ayrı bir sondaj kuyusu açılır.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.3 Kontrol Etütleri” başlıklı maddeye
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Kontrol etütleri sonrasında mevcut zemin ve temel etüt raporuna ek rapor düzenlenmelidir. Ek rapor, yapılan kontrol etütlerine göre Geoteknik Rapor formatında düzenlenebileceği gibi, inceleme ve tespitler ile sonuç ve değerlendirmelerin yer aldığı rapor şeklinde de düzenlenebilir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “8 Zemin ve Temel Etüt Raporları Formatı”
başlıklı bölümünün beşinci, altıncı ve dokuzuncu paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
yedinci ve sekizinci paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.
“Zemin ve Temel Etüt Raporlarının hazırlanmasında öncelikle etüt kategorisinin gerektirdiği çalışmalar belirlenir. Yapılan etüt ve mühendislik hesapları sonucu hazırlanan raporların, yapılan çalışmanın içeriği bakımından ilgili mühendislik disiplinlerince imzalanması
esastır.
Veri Raporunun içeriği ve etüt kategorisinin gerektirdiği çalışmalar Zemin ve Temel
Etüt Ekibi tarafından planlanmalı, Veri ve Geoteknik Raporun kapağı ile sonuç ve öneriler bölümünde, çalışmada yer alan mühendislerin imzası bulunmalıdır. Ayrıca, çalışmaya katılan her
mühendis ilgili raporun içinde kendi mesleki uzmanlık alanı ile ilgili sayfaları da paraflamalıdır.”
“Zemin ve temel etütlerinde; Kategori 1 kapsamındaki çalışmalardan ZA ve ZB yerel zemin sınıfı grubuna giren çalışmalar jeoloji mühendislerince, diğer yerel zemin sınıfı grubundaki
çalışmalar jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendislerince yapılır. Kategori 2 ve kategori 3 kapsamındaki çalışmalar inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendislerince yürütülür.”
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/3/2019

30709
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/5)
MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (dd) ve (jj)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“dd) Tarımsal ürün: Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerini,”
“jj) Yeni yatırım tesisi: Güncel uygulama rehberi yayımlanma tarihi itibarıyla yapı ruhsatı alınmış veya alınmamış, inşaat ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmamış, temelden
yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan, belirli bir tarımsal ürün grubunun işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretim amaçlı
sabit yatırım tesisini,”
“mm) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,
nn) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir
belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye
hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili
ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan
gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleleri,
oo) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi: Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne
bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet, makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak
bilgilerin yer aldığı veri tabanını,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin on dördüncü ve on beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin on üçüncü ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(13) Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama
süresinin yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsaması gerekir.
Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı
aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum
ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.”
“(16) Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların
hiçbirinde kira süresi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi
kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer
kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi
uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayan,
önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde bulunan
proje başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “uygulama
sözleşmesi” ibaresi ve aynı maddenin on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Başvuru süresi Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberi ile ilanen
duyurulur.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ş) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “son başvuru tarihinden sonraki beş iş günü içinde” ibaresi “hibe sözleşmesi ekinde” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin Ek-1’indeki Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinin 8 ve 9 numaralı satırlarında yer alan “ve satın alma evrakı” ibareleri ile 18 numaralı satırında yer alan “kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi,
yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı listeye
32 numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinde yer alan Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk
Değerlendirme Tablosunun 11 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin Ek-3'ündeki Proje Ön Değerlendirme Kriterlerinde yer
alan “Yatırım yerinin karakteristiği” ibaresi “Yatırım yerinin karakteristiği 7*******” olarak,
“Köy sınırları içinde olması” ibaresi “Köy/Kırsal mahalle sınırları içinde olması” olarak değiştirilmiş, aynı kriterlerde yer alan “iki yıldan fazla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
kriterlere aşağıdaki dipnot eklenmiştir.
“7******* Yeni tesis ve tamamlama konusundaki proje başvurularında yatırım yerinin
mülkiyeti yatırımcıya ait ise proje konusuna (TÜİ, TÜY, YEÜ, SÜİ, HOG) bakılmaksızın ek
20 puan verilir.”
MADDE 13 – Bu Tebliğ 21/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/11/2020

31311
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK
ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/6)
MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (çç) ve (ıı)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“çç) Tarımsal ürün: Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerini,”
“ıı) Yeni yatırım tesisi: Güncel uygulama rehberi yayımlanma tarihi itibarıyla yapı ruhsatı alınmış veya alınmamış, inşaat ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmamış, temelden
yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan, belirli bir tarımsal ürün grubunun işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretim amaçlı
sabit yatırım tesisini,”
“kk) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,
ll) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir
belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye
hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili
ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan
gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleleri,
mm) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi: Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri
üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik
bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet, makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak
bilgilerin yer aldığı veri tabanını,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “proje kontrol
görevlileri” ibaresi “personel” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin onuncu, on ikinci ve on altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(10) Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama
süresinin yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsaması gerekir.
Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı
aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum
ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.”
“(12) Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan yatırım konularına ait başvurularda kira süresi şartı aranmaz.”
“(16) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bitkisel ürün yetiştiriciliği
ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemleri destek kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “çiftçi kayıt
sistemine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tarımsal üretim kayıt sistemine” ibaresi eklenmiş
ve aynı maddenin yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“a) Çiftçilerin; Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres
Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına dair belgeyi,”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi
uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayan,
önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde bulunan
proje başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin on birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “uygulama sözleşmesi” ibaresi ile aynı maddenin on ikinci ve on üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Başvuru süresi Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberi ile ilanen
duyurulur.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yatırımcılar, online olarak sisteme girdikleri ve ekledikleri tüm belgeleri kapsayan başvuru
dosyalarını ve yayımlanan mevzuata uygun olarak yaptıkları inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir sureti ile sipariş mektuplarının aslı ve bir suretini hibe sözleşmesi ekinde ilgili il müdürlüğüne elden teslim ederler.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin Ek-2'sindeki Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinin 8 ve 9 numaralı satırlarında yer alan “ve satın alma evrakı” ibareleri ile 18 numaralı satırında yer alan “kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi,
yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin Ek-3'ünde yer alan Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk
Değerlendirme Tablosunun 11 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Tebliğin Ek-4'ündeki Proje Değerlendirme Kriterlerinde yer alan
“Yatırım uygulama alanı kırsal alan “köy” ise” ibaresi “Yeni tesis ve tamamlama konularındaki
proje başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti yatırımcıya ait ise” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu Tebliğ 21/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/11/2020

31311
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Ticaret Bakanlığından:
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN
İŞLETMELERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE
VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI VE
UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin
kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere
verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/2/2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs
Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil
Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı,
c) Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla
azalmasını,
ç) Ciro kaybı desteği: Destek programı kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,
d) Destek programı: Ciro Kaybı Destek Programını,
e) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,
f) İşletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve
Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer
vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri,
g) NACE: Avrupa Birliğinde ekonomik faaliyetlerin istatistiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan sistemi,
ğ) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari,
mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Programına İlişkin Hususlar
Destek programından yararlanma koşulları
MADDE 4 – (1) Bu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,
2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna
oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer
vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilir.
(2) Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000
Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.
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(3) İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri
esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak
verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.
(4) Bu Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler
Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında
verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.
Başvuru, değerlendirme ve itiraz
MADDE 5 – (1) Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulur.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunur.
(3) Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılır ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.
(4) Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe
yapılır. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınır.
(5) Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme,
kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve
bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir.
Destek ödemesi
MADDE 6 – (1) Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel hükümler
MADDE 7 – (1) Destek programı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunanlara ait kişisel veri olarak kabul edilir ve ilgili kanun hükümleri
saklı kalmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.
(2) Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca
vergi daireleri tarafından tahsil edilir.
Yetki
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını
belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep,
özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 16/02/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-29
Konu
: Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 16/02/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-30
Konu
: Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 16/02/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-31
Konu
: Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 16/02/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-32
Konu
: Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 16/02/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-33
Konu
: Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 16/02/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-34
Konu
: Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1251

—— • ——
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1252

—— • ——
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1253
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1254

—— • ——
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1255

—— • ——
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1256

—— • ——
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1257
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Kırklareli İcra Ceza Mahkemesinden:

1284

—— • ——
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden:
Dosya No: 2019/357 Esas
Mahkememizin 2019/357 Esas sayılı davasında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
suçundan yargılanan sanık Ayşe Sönmez’in (TC No: 15424004640) mahkememizce usulüne göre
yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararının da yerine getirilemediği
anlaşılmış olup 15/02/2021 tarihli ara karar ile ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup;
Bu ilandan itibaren 15 gün içinde gelmediği takdirde CMK’ nın 247. maddesi uyarınca
KAÇAK olduğuna karar verileceği ve CMK’ nın 248 maddesinde belirtilen tedbirler ile hakkında
gıyabi tutuklama kararı verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.
1273
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
OG GÜÇ KONDANSATÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İşin Adı : OG GÜÇ KONDANSATÖRÜ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası
Dosya no
1-İDARENİN
a) Adres

: 2021 / 77346
: 2122016
:
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2- İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı
: OG güç kondansatörü - 3 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 150 gündür.
3 - İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 04/03/2021 Perşembe günü saat : 15:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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,
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. Kondansatör imalatçısı ISO 9001 sertifikasına sahip olacak, bu belgeler teklifle
birlikte sunulacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 04/03/2021 Perşembe günü 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 iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
1203/1-1
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İHALEYE DAVET
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi
(Kredi No: IBRD-9015)
İstanbul’da Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
Onarımı İşi
(EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P03)
Yayınlanma Tarihi: 17.02.2021
1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
(KABEV) Projesi” kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği tadilatlarında kullanılmak
üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) finansman temin etmiştir. Söz konusu
finansman tutarının bir bölümü İstanbul’da Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
Onarımı İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P03) kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır.
2. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
İstanbul’da Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarımı İşi dâhilinde aşağıdaki listede
verilen binalarda enerji verimliliği onarımının uygulaması (inşaat) işi için isteklileri, Dünya
Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı zarf
ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
Toplam Bina Kapalı İnşaat

Süresi

Yeri

61.864 m2

365 gün

İSTANBUL

1

160.000

365 gün

İSTANBUL

Başakşehir Devlet Hastanesi

1

17.219

365 gün

İSTANBUL

Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi

3

23.600

365 gün

İSTANBUL

Esenyurt Devlet Hastanesi

1

23.080

365 gün

İSTANBUL

TOPLAM

16

285.763

Bina Listesi

Sayısı

Alanı

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10

Marmara Üniversitesi Pendik E.A.H.

3. İhale, Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen
“Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında
Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri”
(Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da
revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen
Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu” (Kılavuz) hükümlerinde
belirtilen

şekilde

Teklife

Çağrı

(RfB)

yapılarak

ulusal

rekabetçi

ihale

yöntemiyle

gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.
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4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen
iletişim kanallarından mesai saatleri içinde daha fazla bilgi alabilir ve ihaleye ilişkin yeterlilik
şartlarına aşağıdaki internet bağlantısından ulaşılabilirler.
https://kamuenerji.csb.gov.tr/duyurular
5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale
dokümanlarını, aşağıdaki adrese yazılı veya e-posta ile başvurarak ve geri ödemesiz 500,00.-TL
(Beşyüz Türk Lirası) ödeyerek temin edebilirler. İhale doküman bedelinin, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesinde bulunan TR
08 0000 1001 0000 0350 1540 24 numaralı hesabına, açıklamada projenin adı ve ihalenin referans
numarası olacak şekilde yatırılması gerekmektedir. Bu işlemin dekontu ile aşağıda belirtilen
adreslere yapılacak yazılı veya e-posta başvuruları sonrasında İhale Dokümanları elektronik
ortamda iletilecektir.
6. Tekliflerin en geç veya 31 Mart 2021 günü saat 15:00’a kadar aşağıda verilen adrese
teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen
Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak
isteyebilecek başka tarafların huzurunda 31 Mart 2021 tarihinde saat 15:10’da açılacaktır.
7. Tüm Tekliflerin beraberinde en az 2.000.000,00.- TL (İkiMilyon Türk Lirası) karşılığı
Geçici Teminat Mektubu sunulması gerekmektedir. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az
120 takvim günü ve teklif eki geçici teminat mektupları ise en az 150 takvim günü süreyle geçerli
olmalıdır.
8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa tabi değildir.
9. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:
Esra TURAN TOMBAK
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM)
Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya / Ankara
Telefon : + 90 312 480 07 50
Faks

: +90 312 480 90 40

E-Posta : kabevkayit@csb.gov.tr
1281/1-1
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2784 ADET TUNGSTEN KARBÜRLÜ BURAJ KAZMASI SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/74892
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 06330 GarAltındağ/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 43 61- 43 11 / 0 (312) 520 62 11
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 2784 Adet Tungsten Karbürlü Buraj Kazması Temini
İşi.
3 - 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.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 18/03/2021 Perşembe günü saat 14.30’a kadar verilmiş
veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 150,00 TL. bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1188/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
2021 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA VE SAHİL GÜVENLİK
KOMUTANLIĞINA MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY
TEMİN EDİLECEKTİR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay
ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden
yapılacaktır. Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve
www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel
Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik
Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.
c. Başvurular, 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23:59’da sona
erecektir.
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ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet
kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı
seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 16 Ağustos 2021 tarihine
kadar mezun olabilecek durumda olmak.
c. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen
Lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek
durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi
(27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),
lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32)
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),
ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d. Hamile olmamak,
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış
veya çıkarılmamış olmak,
f. www.jandarma.gov.tr, www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr
internet adreslerinde yayımlanan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay
Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda
belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.
3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden
birisi ile 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.
b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve
sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve
diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan
edilecektir.
c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki
yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak
olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
b. Kesin Kayıt ve Kabul İşlemleri;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 6526-6527-6551
c. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr
1189/1-1
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığından:
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1212/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İzmir 1. Tüketici Mahkemesinin 2009/531 Esas sayılı dosyası ile birleşen İzmir 4. Asliye
Ticaret Mahkemesinin 2004/407 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı
Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa
Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya
için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân
olunur.

1231/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/656 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1232/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İskenderun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/1077 Esas, 2000/560 Karar sayılı
dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
1233/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA
İLİŞKİN İLAN
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1268/1-1

17 Şubat 2021 – Sayı : 31398

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Yönetmeliği
–– Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2021/5)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2021/6)
–– Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs
Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama
Esasları Hakkında Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-29, 30,
31, 32, 33 ve 34 Sayılı Kararları
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/10, K: 2020/67 Sayılı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2016/13328 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2018/9459 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2018/20175 Başvuru Numaralı
Kararı
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İLÂN BÖLÜMÜ
67
a - Yargı İlânları
70
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
76
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
101
Senetlerinin Günlük Değerleri

