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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol

ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi” ibaresi “Tütün, Tütün Mamulleri

ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B ve 9 uncu maddeleri” olarak değiş-

tirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (g), (h), (n)

ve (p) bentlerinde yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, (ı) bendinde yer

alan “16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı” ibaresi “21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı” olarak de-

ğiştirilmiş, (j) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“r) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer

alan “Kurul” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma”

ibaresi “Bakanlığa” olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Kurumumuzca” ibaresi “Bakanlıkça”
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olarak, (d) bendinde yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak, (e) ve (f) bentlerinde

yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kuruma”

ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum-

ca” ibaresi “Bakanlıkça”, “Kurula” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Ku-

rulca” ibaresi “Bakanlık tarafından”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, dördüncü fıkrasında

yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruldan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak, beşinci fıkra-

sında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuru-

ma” ibareleri “Bakanlığa”, “Kurumca” ibaresi “Bakanlık tarafından”, “Kurula” ibaresi “Ba-

kanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, dördüncü fık-

rasında yer alan “Kurulca” ibaresi “Bakanlık tarafından”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak,

altıncı fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

dördüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurumca” ibaresi “Bakanlık ta-

rafından” olarak değiştirilmiştir. 

“(2) Firmalar, projelendirdikleri tadilatın niteliğini ve gerekçesini açıklayan bilgi ve

belgeler ile proje tadilat izni almak üzere Bakanlığa başvururlar. Tamamlanmış başvurular,

ilgili mevzuat ve rasyonel ölçütler gözetilerek karara bağlanılmak üzere en geç otuz gün içinde

karara bağlanır. Üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 25 inci maddeye göre hesap-

lanan proje tadilat izin bedelinin, iznin tebliğ tarihinden itibaren, en geç altmış gün içinde

Bakanlık hesabına yatırıldığının belgelenmesi halinde, izin geçerlilik kazanır. Süresi içinde bu

bedel yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır. Kapasite artışı olmayan proje ta-

dilatlarında bedel alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer

alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi

“Bakanlık” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuru-

ma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurumumuzca” ibaresi

“Bakanlık tarafından” olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”

olarak, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”

olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer

alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Ba-

kanlığa” olarak değiştirilmiştir. 

“a) Alkollü karışımlar için 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

hükümleri ile 1/1/2024 tarihinden itibaren 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî
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Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan güvenlik bilgi formu ile içeriği Bakanlık ta-

rafından belirlenen teknik spesifikasyon belgesi.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibaresi “Bakanlık” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan”,

“Kurumun” ibaresi “Bakanlığın”, “Kurumca” ibaresi “Bakanlık tarafından” olarak, dördüncü

fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak, be-

şinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibaresi “Bakanlık” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan”

olarak, sekizinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Kuruma” ibaresi “Ba-

kanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkralarında

yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak, ikinci, beşinci, dokuzuncu ve onikinci fıkralarında yer

alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Ta-

rım ve Orman Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

ruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”,

“Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”

olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Ku-

ruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakan-

lıktan”, “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, sekizinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi

“Bakanlığa” olarak, dokuzuncu fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde yer alan “Kurum” ibareleri

“Bakanlık” olarak, onuncu fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, onbirinci

fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, onikinci

fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, onüçüncü fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak

değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir. 

“c) Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için,

5 litre hacimli mat siyah plastik kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre
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edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde üretilerek karekodlu olarak ambalaj-

lanır ya da ambalajlı olarak ithal edilerek ambalajlara karekod basılır. Yetkili etil alkol dağıtım

firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller etil alkol toptan

satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz ecza depoları eliyle eczane

ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur. İlgili kuruluşlar ürün izlenebilirliğini

sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kurumdan” ibaresi

“Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Etil alkol ve metanol, 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması

Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ambalajlanmalı ve etiketlenmelidir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kurul”

ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibaresi “Bakanlık” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”,

“Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan

“Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ve “Kurula” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rum” ibareleri “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan

“Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “Kurum” ibareleri “Ba-

kanlık”, “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer

alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ek-

lenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan resmi kontrol ve tespitler, Bakanlıkça verile-

cek eğitim sonrası sertifikalandırılmış Bakanlık personelince yürütülür.
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(4) Alınacak numunelere ilişkin ilk analiz ücretleri Bakanlıkça, olumsuz olması halinde

ve şahit numune analizinin talebi durumunda firma tarafından ödenir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen ürünler için resmi kontrol ve tespitlerde alınacak numu-

nelerin analizleri Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rumdan” ibaresi “Bakanlıktan”, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Ba-

kanlık”, aynı fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan”,

üçüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, beşinci fıkrasında yer alan “Kurumun”

ibaresi “Bakanlığın” ve “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça”, altıncı fıkrasında yer alan “Kurum”

ibaresi “Bakanlık” ve “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Satış belgeleri 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen;

a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün

ticaretine yönelik etil alkol toptan satış belgesi ve etil alkol ve metanol toptan satış belgesi

1/5/2022 tarihine kadar geçerlidir. 

b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilen eski ambalajlı tıbbi

kullanım amaçlı etil alkoller, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içeri-

sinde alınıp satılabilir ya da üretici veya ithalatçısına iade edilir. Bu süre sonunda, tıbbi kullanım

amaçlı etil alkoller 5 litre hacimli mat siyah plastik kaplar dışında hiçbir madde ve malzeme

ile ambalajlanmış şekilde işletmede bulundurulamaz, piyasaya arz edilemez, alım satıma konu

edilemez.”

MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/10/2011 28100

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/8/2013 28740

2- 28/12/2013 28865

3- 16/3/2015 29297

4- 30/12/2017 30286

5- 1/10/2020 31261

6- 25/4/2021 31465
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkra-
sının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI VE 
YÜKLEME EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşıma-

cılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşı-
macılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılması ve denizyoluyla taşınan yüklerin yükleme
emniyetinin sağlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) Türk bayraklı gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan ve kıyı tesislerinde

elleçlenen tehlikeli yükleri,
b) Tehlikeli yükün gemide veya kıyı tesisinde yüklenmesi, istif edilmesi, taşınması, ta-

şıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin
yapılmasını,

c) Denizyoluyla taşınan yüklerin gemilerde, kıyı tesislerinde ve yük taşıma birimlerinde
yükleme emniyetinin sağlanmasını,

ç) Yabancı bayraklı olup Türk karasularında seyrederek kıyı tesislerine uğrak yapan ge-
milerin tehlikeli yüklere ve yükleme emniyetine yönelik faaliyetlerini,

d) Türk boğazlarından geçecek IMDG Kod Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 maddeleri taşı-
yan gemilerin uğraksız geçiş izinlerini,

kapsar. 
(2) Bu Yönetmelik;
a) Yük olarak taşınmayan tehlikeli maddeleri,
b) Savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan

taşıma işlemlerini ve kıyı tesisi kullanımlarını, 
c) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemiler ile yapılan taşımaları ve bu taşımalara yönelik
olarak kullanılan kıyı tesislerini,

kapsamaz.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/3/2015 29284
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı

Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci mad-
desi, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde
Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
474 üncü ve 497 nci maddeleri, 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ve 3/5/1990 tarihli ve
90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletil-
mesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ambalaj: IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan, tehlikeli yükün içine konulduğu taşıma

kabını, 
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) BLU Kod: Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli Yüklenmesi ve Tahliyesine Yönelik

Uygulama Kodunu,
ç) Dökme yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde ya da üzerinde kalıcı

olarak sabitlenmiş bir tank veya ambar içerisinde bulunan, doğrudan muhafaza olmaksızın ta-
şınması planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri, 

d) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla belirli sıcaklıktaki kapalı
bir ortama, gaz halinde etki eden bir fümigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda
tutma işlemini,

e) Gemi: Mevzuat veya taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamına giren ge-
mileri,

f) Gemi ilgilisi: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile donatanı temsile yet-
kilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri, 

g) IBC Kod: Dökme Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları
Hakkında Uluslararası Kodu,

ğ) IGC Kod: Dökme Sıvılaştırılmış Gazları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları
Hakkında Uluslararası Kodu,

h) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,
ı) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
i) IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodunu,
j) ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,
k) İdare: Denizcilik Genel Müdürlüğünü,
l) Kıyı tesisi: Gemilerin veya deniz araçlarının emniyetli bir şekilde yük alıp verebile-

cekleri veya barınabilecekleri, depolama alanları dâhil liman, rıhtım, iskele, yanaşma yeri,
akaryakıt, sıvılaştırılmış gaz veya kimyasal boru hattı şamandırası veya platformu, 

m) Konteyner: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC Sözleş-
mesi) kapsamında geçerli standartlara uygun belgeye sahip yük taşıma teçhizatını,

n) MARPOL: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Ulus-
lararası Sözleşmeyi,  

o) Nem miktarı (MC): Dökme katı yüke ait numunenin toplam sıvı kütlesinin yüzdesi
olarak ifade edilen su, buz veya diğer sıvılardan oluşan miktarı,

ö) SOLAS: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini, 
p) Taşınabilir azami nem (TML): IMSBC Kod Kısım 7.3.2’de belirtilen özellikleri haiz

olmayan gemilerde taşınan sıvılaşabilir bir katı dökme yükün emniyetli şekilde taşınabilmesine
engel olmayacak şekilde içerebileceği azami nem miktarını,
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r) Taşıyan: Her türlü tehlikeli yükü kendi adına veya üçüncü kişiler adına taşıma işine
ilişkin teklif alan, teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri
organizatörü, taşıma işleri komisyoncusu, gemi acentesi ile kombine taşımacılık kapsamında
tehlikeli yükü denizyolunun yanı sıra karayolu veya demiryolu ile taşıma işlemini yürüten ger-
çek ve tüzel kişileri,

s) Tehlikeli yük;
1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Söz-

leşme (MARPOL) 73/78 Ek I, Lahika 1'de yer alan petrol ve petrol ürünlerini, 
2) IMDG Kod Bölüm 3'te verilen paketli taşınan madde ve nesneleri, 
3) IMSBC Kod Lahika 1'de verilen yüklerden karakteristik tablosundaki grup kutusunda

"B" ile "A ve B" ibaresi olan dökme yükleri, 
4) IBC Kod Bölüm 17'de verilen tablonun "hazards (zararlılar)" başlıklı "d" sütununda

"S" veya "S/P" ibaresi bulunan sıvı maddeleri, 
5) IGC Kod Bölüm 19'da verilen gaz halindeki maddeleri, 
ş) TMGD: Bakanlıkça yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını,
t) TYUB: İdare tarafından düzenlenen ve paketli veya dökme halde tehlikeli yük elleç-

lemesi yapan kıyı tesisleri tarafından alınması gereken Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk
Belgesini,

u) Yükleme emniyeti: Gemi ambarına veya gemi güvertesine yüklenen yük taşıma bi-
riminin veya yükün emniyetli bağlanması ve istiflenmesi ile yük taşıma birimine yüklenecek
yüklerin emniyetli bağlanması ve istiflenmesini, 

ü) Yükleten: Konşimento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokü-
manında “yükleten” olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişi ile namına veya adına bir deniz
nakliyat şirketiyle taşıma sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiyi,

v) Yük ilgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi veya taşıma işleri organi-
zatörünü,

y) Yük taşıma birimi (CTU): Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşın-
ması için tasarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank
ve çok elemanlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank kontey-
nerini,

ifade eder. 
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak bu maddede yer almayan tanımlar için mevzuatta

veya taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşıma ve Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Kurallar

Kıyı tesisi tehlikeli yük uygunluk belgesi 
MADDE 5 – (1) Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin TYUB almaları ve geçerli

durumda bulundurmaları zorunludur.
(2) TYUB ücreti, elleçleme ve/veya depolama yetkisi talep edilen tehlikeli yük cinsi

sayısı ile 5.000 TL çarpılarak hesaplanır.  
(3) TYUB düzenlemek için yerinde yapılan denetimin ücreti 3.500 TL’dir.
(4) TYUB’nin geçerlilik suresi üç yıldır. Bu süre sonunda tekrar denetim yapılarak üc-

reti karşılığında belge yenilenir. 
(5) TYUB düzenlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar Petrol Tankerleri ve Terminalleri

Uluslararası Emniyet Kılavuzu (ISGOTT), Uluslararası Gaz Tanker ve Terminal Operatörleri
Birliği (SIGTTO) rehberleri, BLU Kod ve BLU Manuel ile IMO MSC.1/Circ.1216 gibi ulus-
lararası kaynaklar da göz önüne alınarak İdarece belirlenir.  

(6) Bakanlıkça Yeşil Liman Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kıyı tesislerine iliş-
kin hükümler saklıdır.
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Tehlikeli madde güvenlik danışmanı
MADDE 6 – (1) Tehlikeli yükleri elleçleyen kıyı tesisleri, Bakanlıkça IMDG Kod kap-

samında yetkilendirilmiş olan TMGD istihdam eder veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danış-
manlığı Kuruluşundan hizmet alır. Bu kıyı tesisleri ayrıca Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi al-
maz ve Bakanlıkça Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığı Anlaşması (ADR)
kapsamında yetkilendirilmiş olan TMGD istihdam etmez ya da hizmet almazlar.

(2) IMDG Kod kapsamında yetkilendirilmiş olan TMGD’ler, görev yaptıkları veya hiz-
met verdikleri kıyı tesislerinin bu Yönetmelikte belirlenen sorumluluklarına yönelik olarak
üçer aylık periyotlarla rapor hazırlar ve bu raporu İdareye bildirir. Raporlarda eksiklik veya
yanlışlık tespit edilmesi halinde İdare veya liman başkanlığı kıyı tesisinde denetim yapmaya
yetkilidir. 

(3) TMGD eğitimi, sınavı, yetkilendirmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hu-
suslar Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce belirlenir. İdare, Bakanlıkça
IMDG Kod kapsamında yetkilendirilmiş olan TMGD’ler ile ilgili ilave görev ve sorumluluk
belirleyebilir.

Tehlikeli yük elleçleme rehberi
MADDE 7 – (1) Kıyı tesisleri, tehlikeli yüklerle ilgili yapılan tüm işlemlerin ve bu Yö-

netmelikte belirtilmiş sorumlulukların ve tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan prose-
dürleri ve tehlikeli yüklere yönelik emniyet planını içeren Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi
hazırlar. Rehber ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine
ve bilgisine açık olacak şekilde kıyı tesisine ait web sitesinde yayımlanır.

(2) Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar ve Eğitim
Genel sorumluluklar
MADDE 8 – (1) Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm tarafların genel sorum-

lulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engel-

lemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri al-
makla yükümlüdürler.

b) Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında meydana gelen yangın, sızıntı, döküntü gibi
acil durumlarda, Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler İçin Acil Durum Müdahale Yöntemleri ve
Acil Durum Cetvellerinin yer aldığı EmS Rehberinden faydalanırlar.

c) Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu yüklerin karıştığı kazalar so-
nucu meydana gelen sağlık sorunlarına yönelik gerekli tıbbi ilk yardımın uygun şekilde yapı-
labilmesi amacıyla IMDG Kod ekinde yer alan Tıbbi İlk Yardım Rehberinden (MFAG) fayda-
lanırlar.

Yük ilgilisinin sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Yük ilgilisinin sorumlukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu

belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. 
b) Tehlikeli yüklerin cinsine uygun şekilde sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, işa-

retlenmesini, etiketlenmesini ve levhalanmasını sağlar.
c) Tehlikeli yüklerin onaylı ambalaj ve yük taşıma birimlerine kurallara uygun ve em-

niyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini ve emniyetli bağlanmasını sağlar.
Taşıyanın sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Taşıyanın sorumlukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep

eder ve bunların taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
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b) Yük ilgilisi tarafından sınıflandırılan, ambalajlanan, işaretlenen, etiketlenen ve lev-
halandırılan tehlikeli yüklerin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.

c) Tehlikeli yüklerin onaylı ambalaj ve yük taşıma birimleri kullanılarak kurallara uygun
şekilde ambalajlandığını, yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve emniyetli
bağlandığını kontrol eder.  

Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları 
MADDE 11 – (1) Kıyı tesisi işleticisinin sorumlukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Tehlikeli yükleri taşıyan gemileri liman başkanlığının izni olmadan tesisine yanaş-

tırmaz.
b) Tesisine yanaşacak gemiye tesis kuralları, yük elleçleme kuralları ve ilgili mevzuat

kapsamında yazılı bilgi verir. 
c) İdareden elleçleme izni almadığı tehlikeli yükleri elleçlemez, bu kapsamda planlama

yaparak yanaşacak gemileri mağdur etmez.
ç) Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep

ederek bunların yükle birlikte bulunmasını sağlar. İlgili doküman, bilgi ve belgelerin yük ilgilisi
tarafından sağlanamaması durumunda tehlikeli yükü tesisine kabul etmek ya da elleçlemek zo-
runda değildir.  

d) Yükün özelliğine göre gerekli olabilecek tüm verileri gemi ilgilisi ile paylaşarak yük-
leme veya boşaltma operasyonunu varılacak mutabakata göre yapar. Gemi ilgilisinin bilgisi
olmadan operasyonda değişiklik yapmaz. 

e) Tesisinin emniyetli çalışma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak
çalışma limitlerini belirler, geminin rıhtımda emniyetli bir şekilde bağlı kalması ve elleçleme
yapılması için gerekli tedbirleri alır. 

f) Tesisine gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde sınıflandırıldığına, ambalajlandığına,
işaretlendiğine, etiketlendiğine, levhalandığına ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde
yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.  

g) Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve bu elleçlemenin planlanmasında görev alan per-
sonelin gerekli eğitimleri alarak belgelendirilmesini sağlar ve belgeleri olmayan personeli bu
operasyonlarda görevlendirmez.

ğ) Tesisindeki tehlikeli yük elleçleme ekipmanlarının çalışır durumda olmasını ve ilgili
personelin bu ekipmanların kullanımına ilişkin eğitilmesini ve belgelendirilmesini sağlar.

h) Kıyı tesisinde iş güvenliği tedbirlerini alarak personelin tehlikeli yükün fiziksel ve
kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar. 

ı) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetleri, bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele
ve depolarda yapar.

i) Tehlikeli sıvı dökme yüklerin yükleme veya boşaltmasını yapacak gemiler için ay-
rılmış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır.

j) Tesisine yanaşmış gemilerdeki ve tesisindeki kapalı ve açık alanlardaki tüm tehlikeli
yüklerin güncel listesini tutar ve bu bilgileri, talep edilmesi halinde ilgililere verir. 

k) Tesisinde elleçlediği veya geçici depoladığı tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski
ve buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına bildirir.

l) Kapalı alanlara girişte yaşanan kazalar dahil tehlikeli yüklere ilişkin kazaları liman
başkanlığına bildirir.

m) İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek
ve işbirliğini sağlar.

n) Geçici depolanmasına izin verilmeyen Sınıf 1 (Sınıf 1 Uyumluluk Grubu 1.4 S hariç),
Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini
sağlar, bekletilmesinin zaruri olduğu durumlarda izin almak için İdareye başvurur.
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o) Tehlikeli yüklerin taşındığı yük taşıma birimlerini ayırım ve istif kurallarına uygun
şekilde geçici depolar ve depolama yapılan alanda tehlikeli yükün sınıfına uygun olan yangın,
çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli yüklerin elleçlendiği sahalarda yangın sön-
dürme sistemleri ile ilk yardım ünitelerini her an kullanıma hazır halde bulundurur ve gerekli
kontrolleri periyodik olarak yapar.

ö) Tehlikeli yüklerin elleçlendiği ve geçici depolandığı alanlarda yapılacak sıcak çalış-
ma iş ve işlemlerinden önce liman başkanlığından izin alır. 

p) Gemilerin acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye
planı hazırlayarak liman başkanlığına sunar ve liman başkanlığı tarafından uygun bulunan plan
hakkında ilgili kişileri bilgilendirir.

r) Tesisinde yükleme emniyeti kurallarına uygun olarak yük taşıma birimlerinin iç yük-
lemesinin yapılmasını sağlar. 

Gemi ilgilisinin sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Gemi ilgililerinin sorumlukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Geminin taşıyacağı yükün taşınmaya uygun olduğuna dair belgelendirilmiş olmasını

ve yük ambarları, yük tankları ve yük elleçleme donanımlarının yük taşımacılığına uygun du-
rumda olmasını sağlar. 

b) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden
talep eder ve taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. 

c) Mevzuat ve uluslararası sözleşmeler kapsamında gemide tehlikeli yüklerle ilgili bu-
lunması gereken doküman, bilgi ve belgelerin uygun ve güncel olmasını sağlar. 

ç) Gemiye yüklenen yük taşıma birimlerinin uygun işaretlendiğine, levhalandırıldığına
ve emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.  

d) Tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet prosedürleri, emniyet ve acil durum önlemleri,
müdahale yöntemleri ve benzeri konularda ilgili gemi personelini bilgilendirir. 

e) Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve talep halinde ilgili-
lere beyan eder.

f) Gemide varsa yükleme programının onaylanmış ve belgelendirilmiş olmasını ve ça-
lışır halde bulundurulmasını sağlar.  

g) Kıyı tesisine yanaşan gemide bulunan tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve
buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına ve kıyı tesisine bildirir.

ğ) Tehlikeli yükte sızıntı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda tehlikeli
yükü taşımaya kabul etmez.

h) Seyir sırasında veya kıyı tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yük ka-
zalarını liman başkanlığına bildirir. 

ı) İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek
ve işbirliğini sağlar.

i) İlgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gemi sertifikalarında yer almayan tehlikeli
yükleri taşımayı kabul etmez.

j) Tehlikeli yük elleçlenmesinde görevli gemi insanlarının elleçleme esnasında yükün
fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar.

k) Gemilerine yüklenen yüklerin yükleme emniyetine ilişkin gerekliliklerini sağlar.
Eğitim
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükleri elleçleyen kıyı tesislerinde ça-

lışan personelin alması gereken eğitimler ile ilgili usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir. 
(2) IMO tarafından zorunlu tutulan veya İdare tarafından uygun görülürse tavsiye ni-

teliğindeki IMO eğitimlerinin uygulanması için gerekli çalışmalar İdarece yapılır. 
(3) Kıyı tesislerinde yapılan denetimlerde personelin bilgi ve becerilerinin yetersiz ol-

duğu tespit edilirse İdare eğitimlerin tekrarlanmasını talep edebilir. 
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(4) Bu madde kapsamındaki eğitimlerin pratik uygulamaları için öncelikle Bakanlığın
imkânlarından yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükleme Emniyeti ve Yüklere İlişkin Uluslararası 

Kodlar Kapsamında Özel Hükümler 

Yükleme emniyeti  
MADDE 14 – (1) Liman başkanlığı kıyı tesisindeki elleçleme operasyonunu herhangi

bir risk gördüğünde durdurur ve risk giderilene kadar başlatmaz.
(2) Yüklerin gemiye emniyetli yüklenmesini sağlamak üzere yükün cinsine göre BLU

Kod ve BLU Manual, Yük İstifi ve Güvenliği için Emniyetli Uygulama Kodunu (CSS Kod),
Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (CTU Kod) ve Güvertede Kereste
Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu (TDC Kod) hükümlerine uyu-
lur. 

(3) Yüklerin istiflenmesi ilgili mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere
uygun olarak gerçekleştirilir. 

(4) Gemi, yükleme sınırı markası dikkate alınarak yükleme sınırından daha fazla yük-
lenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde geminin seyre çıkmasına izin verilmez ve gemi il-
gilisi hakkında 22 nci madde kapsamında idari işlem yapılır. 

(5) Elleçleme operasyonundan önce yükleme-boşaltma planı, gemi kalkmadan önce ise
yüklenen yük miktarının tespiti için draft sörvey veya kantar sörveyi sonuçları gemi ilgilisi ta-
rafından liman başkanlığına sunulur. İdare veya liman başkanlığı draft sörvey veya kantar sör-
veyi raporunun yetkili bir gözetim firmasından alınmasını talep edebilir. 

(6) Özellikle tek ambarlı dökme yük gemileri olmak üzere dökme yük gemilerindeki
yükün, ambarın tabanına yayılacak şekilde (haplama yapılarak) yüklenmesi sağlanarak geminin
stabilitesinin olumsuz etkilenmesini önleyici tedbirler alınır.

(7) Geminin yapısının aşırı gerilmeye maruz kalmaması için yük ve balast suyu düze-
ninin yükleme veya boşaltma operasyonu boyunca izlenmesi sağlanır.

(8) Geminin meyilsiz olmasına dikkat edilir, ancak yükleme esnasında bir meyil (yana
yatma) gerekiyorsa bunun olabildiğince kısa süreli olması sağlanır. Geminin yapısal olarak za-
rar görmesinden sakınmak amacıyla onaylı stabilite buklete uygun biçimde dengeli yüklenmesi
ve boşaltılması sağlanır.

(9) Yük elleçleme operasyonunu etkileyebilecek olumsuz meteorolojik ve oşinografik
şartlarda elleçleme operasyonu kaptan tarafından şartlar düzelinceye kadar durdurulur.

(10) Ağır yükün hafif yükün üzerine konulması, sıvı yükün kuru yükün üzerine konul-
ması, kötü kokulu yüklerin kokusunun diğer yüklere sirayet etmesi gibi durumları engellemek
için diğer yüklere zarar verebilecek özelliklere sahip yükler, ayrım kurallarına uyularak yük-
lenir.

(11) Yüklerin gemiye yüklenmesi, istifi, ayrımı, elleçlenmesi, taşınması ve boşaltılması
ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak amacıyla
SOLAS Bölüm VI Kısım A Kural 5.6 uyarınca katı ve sıvı dökme yükler haricindeki tüm yük-
ler, yük birimleri ve yük taşıma birimleri İdare veya yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından
İdare adına onaylanmış Yük Bağlama El Kitabına (Cargo Securing Manual) uygun şekilde
yüklenir, istiflenir ve emniyet altına alınır.

IMDG Kod kapsamındaki yükler 
MADDE 15 – (1) IMDG Kod’da taşınması yasak olan madde ve nesneler denizyoluyla

taşınamaz. 
(2) Paketli olarak taşınan tehlikeli yüklerin nakliyesinde yer alan taraflar, hasar ve ya-

ralanmaları önleyebilmek ve bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin
yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve IMDG Kod hükümlerine
uygun tedbirleri alırlar.
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(3) Tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşınmasında IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan
ve Bakanlıkça veya SOLAS’a taraf bir ülkenin yetkili idaresince yetkilendirilmiş kuruluşlar
tarafından test edilip UN sertifikası verilmiş olan ambalajların kullanılması zorunludur.

(4) IMDG Kod Kural 5.4.2’de yer alan Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası, tehlikeli
yükleri yük taşıma birimine (tank konteyner hariç) yükleyen kişiler tarafından doldurulur ve
imzalanır. Bu kişiler, IMDG Kod Kural 1.3’te yer alan ilgili eğitimi alır. Konteyner/Araç Pa-
ketleme Sertifikası, yük limana gelmeden önce veya yük ile birlikte girişte limana sunulur. Bu
sertifikanın bir nüshası konteyner sağ kapısının iç duvarına yerleştirilir.

(5) Tehlikeli yükleri paketli olarak taşıyan her gemide, IMDG Kod Kural 5.4.3, 5.4.4
ve 5.4.5’te belirtilen belgeler bulundurulur.

(6) SOLAS Bölüm II-2 Kısım G Kural 19.4 uyarınca gemilerin tehlikeli yükleri taşı-
maya uygun yapıda ve donanımda olduğunu kanıtlamak üzere gemilerde yetkili idare tarafından
düzenlenen Uygunluk Sertifikası (Document of Compliance) bulundurulur. Tehlikeli katı dök-
me yükler hariç olmak üzere IMDG Kod Sınıf 6.2, Sınıf 7 ve sınırlı miktarda taşınabilen teh-
likeli yükler için sertifikaya gerek yoktur. 

IMSBC Kod kapsamındaki yükler 
MADDE 16 – (1) SOLAS Bölüm VII Kısım A Kural 7.2.1 uyarınca tehlikeli katı dökme

yüklerin taşınması ile ilgili tüm belgelerde “dökme yük sevkiyat isminin” kullanılması zorun-
ludur, yükün ticari ismi tek başına yeterli değildir. 

(2) Tehlikeli katı dökme yükleri taşıyan gemilerde, SOLAS Bölüm VII Kısım A Kural
7.2.2 uyarınca gemideki tehlikeli yükleri, yerleri ile birlikte gösteren bir yük manifestosu veya
özel liste bulunmalıdır. Gemideki bütün tehlikeli yüklerin yerini gösteren ve sınıflarını belirten
ayrıntılı bir istif planı, anılan yük manifestosu veya özel liste yerine kullanılabilir. 

(3) SOLAS Bölüm XII Kural 10 uyarınca, katı dökme yüklerin yoğunluğu, yük gemiye
yüklenmeden önce yük ilgilisi tarafından SOLAS Bölüm VI Kısım A Kural 2’ye ek olarak be-
yan edilir. 1.780 kg/m3 ve üzeri yoğunluktaki katı dökme yüklere ilişkin gereklilikleri sağla-
madıkları sürece SOLAS Bölüm XII Kural 6 kapsamındaki gemiler için yoğunluğu 1.250 kg/m3

ile 1.780 kg/m3 arasında bulunan tüm katı dökme yüklerin yetkilendirilmiş bir test firması ta-
rafından yoğunluk ölçümü yapılmış olmalıdır. Bu yük yoğunluğu testi, yükleme limanı Türki-
ye’de ise Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilmiş bir laboratuvar (TS EN ISO/IEC
17025: 2017) tarafından yapılabilir. 

(4) IMSBC Kod kapsamında Grup A (ve Grup A ve B) yüklerin kıyı tesislerinde elleç-
lenmesi ve gemide taşınabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Yükleme limanının yetkili idaresince yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş olan,
yüke ait taşınabilir azami nem (TML) sertifikası ile yükün nem miktarı (MC) sertifikası veya
beyanı, yük ilgilisi tarafından gemi ilgililerine teslim edilir. Yükleme limanı Türkiye’deyse
TML testi Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilmiş (TS EN ISO/IEC 17025: 2017) bir
laboratuvar tarafından yapılır. TML sertifikası, TML test sonucunu veya bu sonucun yer aldığı
test raporunu içerir. Bu dokümanların birer kopyası ilgili liman başkanlığı ve kıyı tesisi işleticisi
tarafından alınarak saklanır ve İdare tarafından yapılan denetimlerde talep edilmesi halinde su-
nulur. 

b) Yük gemideyken MC değerinin TML'den daha az olmasını sağlamak için nem içeriğini
örnek alma, test etme ve kontrol etme prosedürleri, gemi ilgilisi tarafından IMSBC Kod hü-
kümleri dikkate alınarak hazırlanır. Bu prosedürlerin onaylanması ve uygulanmasının kontrolü
liman başkanlığı tarafından yapılır. Prosedürün onaylandığını belirten belge gemi ilgilisine ve-
rilir.

c) Grup A yüklerin yalnızca yükleme sırasındaki gerçek MC değerinin o yüke ait TML
değerinden düşük olması halinde gemiye yüklenmesi kabul edilebilir. MC değeri TML değe-
rinden fazla olan Grup A yükler, ancak IMSBC Kod Kısım 7.3.2’de belirtilen özellikleri haiz
gemilerde taşınabilir. 
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ç) TML testi, Grup A yükün gemiye yüklenme tarihinden önceki altı ay içerisinde ya-
pılır. Yük bileşiminde veya karakteristiğinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde
yeni bir test gerçekleştirilir. 

d) Grup A yükün MC testi için numune alma ve test yapma, yükün gemiye yüklenme
tarihine mümkün olan en yakın zamanda olmalıdır ve bu süre asla yedi günden fazla olamaz.
Test ile yükleme arasındaki zaman zarfında ciddi bir yağmur ya da kar yağarsa yükün MC de-
ğerinin TML değerini aşmadığını teyit etmek için nem miktarı testi tekrar edilir. 

(5) IMSBC Kod kapsamındaki katı dökme yüklere ait bilgilerin yük ilgilileri tarafından
SOLAS Bölüm VI Kısım A Kural 2’ye uygun şekilde gemi ilgililerine sağlanması gerekir. 

(6) Tehlikeli katı dökme yüklerden kaynaklanan kazalara müdahale etmek için uygun
acil müdahale talimatları gemide bulundurulur. 

(7) IMSBC Kod’da bulunmayan bir katı dökme yükün taşınması ve bildirimi ile ilgili
usuller İdarece belirlenir. 

IBC Kod kapsamındaki yükler 
MADDE 17 – (1) IBC Kod kapsamındaki yüklerin taşınmasında görev alan tüm pay-

daşlar yükün IBC Kod Bölüm 17 ve 18’de belirtilen ürün adını ve özelliklerini kullanır ve
yükle ilgili belirtilen tüm yükümlülüklere uyar. IBC Kod kapsamına giren ve Bölüm 17 ve
18’de adları verilen yüklere ilişkin güncellemeler her yıl aralık ayında IMO tarafından yayım-
lanan MEPC.2 sirkülerleri ile takip edilir. 

(2) IBC Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemilerde IBC Kod Bölüm 16.2’de belirtilen
belgeler bulundurulur.

(3) IBC Kod Bölüm 14.1.1 hükmü gereği, yükleme veya boşaltma operasyonunda görev
alan gemi insanları için yeterli sayıda ve uygun özellikte EN 943-1:2015+A1:2019 ve TS EN
943-2:2019 standardını karşılayan koruyucu ekipman bulundurulur. Bu ekipman büyük önlük,
uzun kollu özellikli eldiven, uygun ayakkabı, tüm vücudu kaplayan kimyasal geçirmez giysi
ve gözlere tam uygun gözlük veya yüz maskesini içerir. 

(4) IBC Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemilerde, iş elbiseleri ve koruyucu giysiler
kolay erişilebilecek yerlerde ve özel dolaplarda muhafaza edilir. Operasyonlar sırasında kulla-
nılmış olan donanımlar yaşam mahallerinde bulundurulmaz. Ancak kamaralar, sık kullanılan
koridorlar, yemek bölümleri ve ortak banyolar gibi yaşam alanlarından yeterli şekilde ayrılmış
özel dolaplarda olmak koşuluyla koruyucu giysiler yaşam mahallerinde de muhafaza edilebilir. 

(5) Asfalt ürünleri hariç olmak üzere IBC Kod Bölüm 17’de bulunan tablonun “zarar-
lılar (hazards)” başlıklı “d” sütununda “emniyet (safety)-S” ibaresi bulunan zararlı tehlikeli
sıvı dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemez. Bu yükler, ancak boru hatları
vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tan-
kerlerine dolum yapılarak elleçlenebilir. Kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı
kural geçerlidir. 

Dolu konteynerlerin tartılması
MADDE 18 – (1) Denizyoluyla taşınmak üzere gemilere yüklenecek dolu konteyner-

lerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunludur. 
(2) Dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarını belirleyecek gerçek ve tüzel kişiler İdare ta-

rafından Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi düzenlenerek yetkilendirilir. Yetki
belgesi ücreti 56.828 TL’dir. 

(3) DBA Bilgi Sistemini kullanmaları için taşıyan veya temsilcisine verilen Dolu Kon-
teyner Brüt Ağırlık Tespiti Kontrol Yetki Belgesinin ücreti ikinci fıkrada belirtilen, cari yıla ait
yetki belgesi ücretinin yarısıdır. 

(4) İdare, ikinci fıkra kapsamında yetkilendirdiği kişilerin doğrulanmış brüt ağırlık
tespit hizmeti karşılığında alacağı tartım hizmet bedelinin tavan ücretini KDV hariç olmak üze-
re belirler ve ilan eder. Yetki sahipleri, doğrulanmış brüt ağırlığı tespit edilen konteyner başına
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tavan ücretin %7’sini kontrol ücreti olarak Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkan-
lığının hesabına yatırır. Bakanlıkça Yeşil Liman Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kıyı
tesislerine ilişkin hükümler saklıdır.

(5) Kıyı tesislerinden gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının
tespit edilerek doğrulanması, bildirimi, tarafların sorumlulukları ile diğer usul ve esaslar İdarece
belirlenir.

Liman sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yüklerin taşınması
MADDE 19 – (1) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler

uygun ambalajlarda, yük taşıma birimlerine yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından
gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla taşınır. Gemilerde bulunacak yolcu sayıları belir-
lenirken IMDG Kod Kural 7.1.3.1 ve Bölüm 7.5 hükümleri göz önünde bulundurulur. Bu hu-
sustaki usul ve esaslar İdarece belirlenir.

Gemilere özel diğer hükümler 
MADDE 20 – (1) Dökme haldeki bitkisel yağları taşımak üzere halihazırda belgelen-

dirilmiş genel kuru yük gemilerinin belirli seferler için bitkisel yağları taşımaya devam etme-
lerini sağlamak için oluşturulmuş rehberin yayımlandığı MEPC.148(54) sayılı Karar gereğince,
rehberin 1.1 inci maddesinde tanımlanan yükler, anılan maddede verilen şartları haiz genel
kuru yük gemilerinde taşınabilir.

(2) IGC Kod Bölüm 13.6.13 hükümleri kapsamında, IGC Kod kapsamındaki yükleri
taşıyan gemilerde en az iki adet taşınabilir gaz detektörü bulundurulması zorunludur. Bu de-
tektörler kapalı mahallerdeki oksijen düzeyinin tespiti ve geminin taşıdığı yüklerden kaynak-
lanabilecek yanıcı, patlayıcı ve zehirli gazların ölçümünü yapabilecek nitelikte olmalıdır. Ge-
milerde bulundurulacak dedektörler, her gaz için ayrı ayrı olabileceği gibi taşınan yüklerden
kaynaklanabilecek gazların varlığını ölçebilme yeteneğine sahip çok amaçlı da olabilir. Gemi-
lerde bulundurulacak oksijen düzeyini ölçen detektörler, TS EN 50104:2020 performans ge-
rekliliklerini ve test standardını; yanıcı gaz varlığını ölçen detektörler, TS EN 60079-29-1:2017
performans gerekliliklerini ve test standardını; zehirli gaz varlığını ölçen detektörler ise TS EN
60079-29-4:2011 dizayn gerekliliklerini ve test standartlarını karşılamalıdır. Bu detektörlerin
kalibrasyonları, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite olmuş laboratuvarlarda
üreticilerinin belirlediği periyotlarda ve usulde yaptırılır. 

(3) Gemilerde, Kategori X, Y veya Z maddelerini içeren yük atıklarının veya balast su-
larının, tank yıkama sularının veya diğer karışımların boşaltımını düzenleyen zorunlu hükümler
içeren MARPOL73/78 Ek II Bölüm 5 Kural 13 hükümlerine riayet edilir. 

(4) MARPOL Ek II kapsamındaki, Kategori X yükler veya yüksek viskoziteye sahip
ya da katılaşabilen Kategori Y yükleri taşıyan gemiler, tahliye limanından kalkmadan önce tah-
liye ettikleri yük tanklarını yük atıklarından arındırmak amacıyla ön yıkama yapmak ve atık-
larını atık kabul tesisine vermek zorundadırlar. 

(5) Kategori Y veya Z yükleri taşıyan gemilerin MARPOL Ek II Lahika 4’te modeli
açıklanan tahliye rehberine (Procedures and Arrengement Manual) uygun olarak yük tahliyesi
yapmamaları veya alacakları alternatif önlemlerin liman başkanlığı tarafından onaylanmaması
halinde tahliye limanından kalkmadan önce tahliye ettikleri yük tanklarını yük atıklarından
arındırmak amacıyla ön yıkama yapmak ve atıklarını atık kabul tesisine vermek zorundadırlar. 

(6) Ön yıkama işlemi MARPOL Ek II Lahika 6 uyarınca hazırlanan, klaslı gemilerde
yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından onaylanan bir prosedür kapsamında, klassız gemi-
lerde ise bayrak devletinin yetkili idaresi tarafından onaylanan bir prosedür kapsamında yapılır.
İdare ön yıkama konusunda muafiyet tanıyabilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetimler ve İdari Para Cezaları

Denetimler
MADDE 21 – (1) Bakanlık yapacağı denetimleri, merkez ve taşra teşkilatı personelinin

yanı sıra 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen
kurum ve kuruluş personeli aracılığı ile yaptırabilir.

(2) Merkez ve taşra teşkilatı personelince yapılan denetim neticesinde idari para cezasını
gerektirecek bir fiilin tespiti durumunda, liman başkanlığı tutulan denetim raporuna binaen
ceza işlemi uygular.

(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan denetim neticesinde idari para ceza-
sını gerektirecek bir fiilin tespiti durumunda, tutulan ihlal karar tutanağı ve varsa diğer deliller,
ceza işlemi yapılmak üzere yetkili liman başkanlığına gönderilir. Liman başkanlıkları ihlal
karar tutanağını uygun görmeleri halinde idari para cezası karar tutanağı düzenler.

(4) Liman başkanlıkları yük taşıma birimleri ile ilgili aşağıdaki hususlarda kıyı tesisle-
rinde program dışı denetim yapar ve tespit edilen eksiklikler ile uygulanan idari yaptırımı İda-
reye bildirir:

a) Konteyner CSC plakası kontrolü.
b) Konteynerlerin levha, yazılmışsa uygun sevkiyat adı ve gerekli ise UN numarasının

gösteriminin doğruluğu.
c) Konteynerlerin payload aşımı.
ç) Hasarlı yük taşıma birimlerinde elleçleme yapılması.
d) Yük taşıma birimlerinin kıyı tesisi sahasında ayrım kuralları.
e) Geminin fazla yüklenip yüklenmediğine yönelik yükleme sınırı markası kontrolü.
(5)  Liman başkanlıkları, kıyı tesislerinin TYUB şartlarını idame ettirip ettiremedikle-

rine yönelik program dışı denetim yapar. Bu denetimler altı aydan uzun olmayacak periyotlarla
yapılır ve sonuçları İdareye bildirilir.

(6) Liman başkanlıklarınca yapılan ön denetim, program dışı denetim ve liman devleti
denetimlerinde, tehlikeli yük elleçlemesi yapılan gemilerde ilgili sertifika, doküman, teçhizat
ve donanım kontrolleri yapılır. 

İdari para cezaları
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda 655 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen idari para cezaları uy-
gulanır:

a) 5 inci madde kapsamında TYUB yenilemek için İdareye başvuru yapan kıyı tesisle-
rinde yapılan denetimlerde, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında TMGD raporundaki ek-
siklik veya yanlışlık üzerine yapılan denetimlerde ve 21 inci maddenin beşinci fıkrası kapsa-
mında yapılan program dışı denetimlerde;

1) Akredite muayene kuruluşlarından alınması gerekli rapor ve sertifikaları almayanlara
her bir eksik rapor veya sertifika için 15.000 TL, 

2) Depolama alanı zemininde gerekli sızdırmazlık önlemleri almadan tehlikeli yük el-
leçleyenlere 15.000 TL, 

3) Mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak tehlikeli yükleri
istiflemeyen ve ayırmayanlara 5.000 TL,  

4) Zarar görmüş tehlikeli yük ihtiva eden yük taşıma birimlerine yönelik iş ve işlemleri
uygun şekilde yapmayanlara 10.000 TL,

5) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği odalarına kayıtlı bir makine mühendisi ta-
rafından onaylanmış yangın planı bulunmayanlara veya onaylı yangın planında bulunan ekip-
man ve donanımları teçhiz etmeyenlere 15.000 TL, 
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6) Elektrik aksamı, aydınlatma tesisatı veya exproof donanım ile ilgili eksikliği olanlara
her bir eksiklik için 10.000 TL,

7) Kıyı tesisinde TYUB kapsamındaki faaliyet alanlarına uygun güncel yayınları bu-
lundurmayanlara 4.000 TL, 

8) Yeterli sayıda serbest bırakma kancası veya acil bırakma kaplini tesis etmeyenlere
her bir eksiklik için 15.000 TL,

9) Yeterli sayıda tehlike uyarı işaretleri/levhaları/piktogramları asmayanlara/yerleştir-
meyenlere 3.000 TL,

10) Yük pompası acil kapatma donanımı tesis etmeyenlere 15.000 TL,
11) Yeterli sayıda alarm butonu olmayan/alarm butonları çalışmayanlara 4.000 TL, 
12) Fümigasyon operasyonu için bir özel alan belirlemeyen veya fümigasyon operas-

yonunu belirlenmiş özel alanda yapmayanlara 10.000 TL,
13) İdarece TYUB düzenlemek için belirlenen diğer tüm gerekliliklerde eksikliklerin

her biri için 3.000 TL,
b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen TMGD bulundurma zorunluluğuna uy-

mayan kıyı tesislerine 20.000 TL, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında hazırlanması ge-
reken raporun hazırlanmaması ya da 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında TMGD’nin
İdarece belirlenecek diğer görev ve sorumluluklara riayet etmemesi halinde TMGD’yi istihdam
eden kıyı tesisine veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşuna 15.000 TL, 

c) 7 nci madde kapsamında Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi oluşturmayan kıyı tesis-
lerine 20.000 TL, bu rehberi güncel durumda bulundurmayan, web sitesinde yayımlamayan
veya İngilizcesini bulundurmayan kıyı tesisi işleticilerine her bir eksiklik için 10.000 TL,  

ç) 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeler ile birinci fıkrasının (g) bendi hariç olmak üzere
11 inci maddede belirtilen sorumluluklara uymayanlara, uyulmayan her bir sorumluluk için
5.000 TL, 

d) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında istihdam ettiği personele
gerekli eğitimleri aldırmayan kıyı tesisi işleticisine 20.000 TL, 

e) 12 nci maddede belirtilen sorumluluklara uymayan gemi ilgilisine uyulmayan her
bir sorumluluk için 10.000 TL,

f) Dördüncü fıkrası hariç olmak üzere 14 üncü madde kapsamındaki hususlara uymayan
ilgililere her bir eksiklik için 10.000 TL,

g) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı işlem yapan veya 21 inci maddenin dör-
düncü fıkrası kapsamında yapılan program dışı denetimlerde aynı fıkranın (e) bendine aykırı
işlem yaptığı tespit edilen gemi ilgilisine 100.000 TL,

ğ) 21 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan program dışı denetimlerde
aynı fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık tespit edilirse yük ilgilisine 3.000 TL, (ç) ve (d)
bentlerine aykırılık tespit edilirse kıyı tesisi işleticisine 5.000 TL, 

h) 21 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılan denetimlerde tehlikeli yükün
gereği olan teçhizat, doküman ve donanıma sahip olmadığının tespiti halinde gemi ilgilisine
10.000 TL,

ı) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izni almaksızın elleçleme yapıldığının
tespiti halinde 30.000 TL, izin alınmasına rağmen gerekli tedbirlere uymaksızın elleçleme ya-
pıldığının tespiti halinde 10.000 TL,

i) 24 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında bildirim yükümlülüğüne uymayanlara,
doğru bilgiler içermeyen bildirim yapanlara veya bu kapsamda yapılan düzenleme hükümlerine
uygun bildirim yapmayanlara 5.000 TL,

j) Bu fıkrada bahsedilmeyen, ancak denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ve yükleme
emniyetine ilişkin bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerde yer
alan diğer zorunlu hükümlerin ihlali durumunda her bir eksiklik için 10.000 TL’ye kadar,
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k) Yapılan her takip denetiminde eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde gideril-
meyen her bir eksiklik için bir önceki denetimde uygulanan cezanın yüzde elli arttırılan tuta-
rında,

idari para cezası kesilir ve eksikliklerin giderilmesi için altı aya kadar süre verilir. 
(2) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden gemi elleçleme

yapıyorsa idari para cezasının kesilmesinin yanı sıra elleçleme operasyonu eksiklik giderilene
kadar liman başkanlığınca durdurulur. 

(3) Can, mal, çevre ve seyir emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen veya kasıtlı
yapılan ihlaller için bu maddede belirlenen ceza miktarları iki katı artırılarak uygulanır.

(4) İdari Para Cezası Karar Tutanağı, tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulan-
masına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri
uygulanır.

(5) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idari yaptırım uygulanması, diğer
mevzuatta öngörülen ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

(6) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde
ödenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel izinler 
MADDE 23 – (1) İdare, tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşınmasında taraf olduğumuz

uluslararası sözleşmelerde belirtilen muafiyet ve istisnaları uygulayabilir.  
(2) İdare, ilgili ve yetkili kamu mercilerinin, kıyı tesislerinin veya yük ilgililerinin talebi

üzerine taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve bu Yönetmelik kapsamında taşıma sıra-
sında herhangi bir emniyetsiz duruma mahal vermemek şartıyla taşıma şekli ve elleçleme hu-
susları ile tehlikeli yükün yapısı, sınıfı ve miktarı göz önüne alınarak özel izin verebilir. Bunun
için başvuruda bulunan kıyı tesisi herhangi bir tehlikeli yüke yönelik TYUB sahibi olmalıdır. 

(3) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen altyapıya sahip olmadığı için bu madde
uyarınca özel izin talep eden kıyı tesislerinin başvuruları, ilgili mevzuat hükümleri ve talep
edilen liman bölgesinde, IBC kod kapsamındaki yükleri elleçlemeye yönelik TYUB’ye sahip
olan bir kıyı tesisinin mevcudiyeti dikkate alınarak İdare tarafından değerlendirilir. Bu fıkra
kapsamında kıyı tesisleri, izin verilen geminin taşıdığı tehlikeli dökme sıvı yük miktarı 2000
tona kadar ise 20.062 TL, 2.001 ton ile 5.000 ton arasında ise 26.749 TL ve 5.000 tondan fazla
ise 33.436 TL’yi Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığının hesabına yatırır.  

(4) Kıyı tesisi inşaatı ile tamamı veya bir kısmı devlet tarafından yapılan projelerde
kullanılacak IMDG Kod Sınıf 1 patlayıcı madde ve Sınıf 7 radyoaktif kaynak elleçleme izinleri,
liman başkanlığınca İdare bilgilendirilerek verilir. 

(5) Liman başkanlığınca IMDG Kod Sınıf 1 patlayıcı madde ve Sınıf 7 radyoaktif mad-
deyi transit olarak taşıyan gemilere verilecek yanaşma izni, kaptan ve kıyı tesisi işleticisi tara-
fından alınan tedbirlerin uygun bulunması kaydıyla liman başkanlığınca verilir.

(6) Özel izin verilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar İdarece belirlenir.
Diğer hususlar
MADDE 24 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (s) bendinin (1), (4) ve (5) numa-

ralı alt bentlerindeki tehlikeli yükleri tahliye ettikten sonra gazdan arındırma yapmayan ve bun-
ları sertifikalandırmayan gemiler, tehlikeli yük taşıyan gemi olarak kabul edilir ve o tehlikeli
yükü taşıyan gemilere uygulanan kurallara tabi olur. 

(2) Tehlikeli yüklerin taşındığı, temizlenmemiş ve gazdan arındırma işlemi yapılmamış
ambalaj ve yük taşıma birimleri, bunlardan tahliye edilen tehlikeli yüklere uygulanan mevzuat
hükümlerine tabidir. 
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(3) Bu Yönetmelikte yer alan kalite standartlarının değişmesi durumunda güncel olan
standartlar dikkate alınır. 

(4) Bu Yönetmelikte IMO mevzuatına atıf yapılan hususlarda değişiklik olması duru-
munda güncel IMO mevzuatı hükümleri geçerlidir.

(5) Denizyolu, karayolu veya demiryoluyla kıyı tesislerine gelen tehlikeli yükler ile il-
gili bildirimlerin içeriği, usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.

(6) İdare, gemilerde veya kıyı tesislerinde tehlikeli yükler ve yükleme emniyeti ile ilgili
IMO mevzuatını göz önünde bulundurarak düzenleme yapabilir. 

(7) İdare, kıyı tesislerinde ve gemilerde fümigasyon operasyonu ile fümige edilmiş yük
taşıma birimlerinde gaz ölçümü, gazdan arındırma ve kapalı mahallere girişle ilgili IMO mev-
zuatını göz önünde bulundurarak düzenleme yapabilir. 

(8) İdare, yüklerin yük taşıma birimlerine veya gemi ambarlarına sabitlenmesi, bağlan-
ması hizmeti ile yükleme emniyeti konusunda benzer hizmetleri verenlerin yetkilendirilmesine
yönelik düzenleme yapabilir.

(9) Bu Yönetmelikte veya bu Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerle belirle-
nen tavan ücret dahil tüm ücretler, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim
yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır.

(10) Bu Yönetmelikte yer alan idari para cezaları 5326 sayılı Kanunun 17 nci madde-
sinin yedinci fıkrası hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulur.

(11) Bu Yönetmelikte veya bu Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerle belir-
lenen tavan ücret dahil tüm ücretler Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına
gelir olarak kaydedilir.

Diğer kurum ve kuruluşların yetkileri 
MADDE 25 – (1) Tehlikeli yük, tehlikeli atık, yük atığı, hurda yükler ve fümigasyon

yapılmış yükler ile ilgili hususlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları
saklıdır. 

İstatistik
MADDE 26 – (1) İdare, tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti

ve politika oluşturulması amacıyla bu faaliyetlere ilişkin ilgililerden veri talep edebilir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve taraf

olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri uygulanır.
(2) İdarenin görev ve sorumluluk sahasındaki konularda taraf olduğumuz uluslararası

sözleşmelerde İdarenin veya yetkili kurumun kararına/takdirine/düzenlemesine bırakılmış hu-
suslar İdare tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teh-

likeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE – (1) Yürürlükten kaldırılan mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgeleri, geçerlilik süreleri sonuna kadar geçerlidir. 
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü maddeleri, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

29 uncu ve 30 uncu maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/4/2022 tarihinde,
yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-

kanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları

hakkında uygulanır.

Dayanak

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

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı  Kanun ile

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanı yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğ-

renciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri

almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri,

kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler. Haftalık ders

programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devam-

sızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2012 28324

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2013 28577

2- 28/8/2013 28749

3- 6/4/2015 29318

4- 27/12/2015 29575
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
LİSANSLI DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN

DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2021/30)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren de-
polarda muhafaza edilmesi halinde üretici/üretici örgütlerine kira, nakliye ve analiz ücreti des-
tekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, lisanslı depo işletmelerinde ürün teslim eden üretici ve üre-

tici örgütlerine yapılacak kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev alacak
kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına yö-
nelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ve 21/6/2021 tarihli ve 4093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ta-
rımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet
Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına
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) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
ç) EKK: Elektronik kayıt kuruluşunu,
d) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kural-

larına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,
e) ELÜS İhraç Formu: Lisanslı depo işletmesi tarafından düzenlenen ve elektronik ürün

senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren delil niteliğini haiz matbu belgeyi, 
f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini, 
ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturu-

lan il/ilçe tahkim komisyonunu,
h) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanu-

nunu,
ı) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve

ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,
i) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve

geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,
j) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS): 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 ad-
res, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makina ve ekipmanlarını belirlemeye
yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,
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k) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
l) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
m) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa

göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve
Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ile 24/4/1969 tarihli
ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen
üretici örgütlerini,

n) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün tür-
leri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

o) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini be-
lirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları
işleten Ticaret Bakanlığından lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları
Desteklenecek ürünler
MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,

çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı,
Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üretici ve
üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları
MADDE 6 – (1) ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilere ve ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üretici-

lerden aldıkları ve/veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini lisanslı depo işletmelerine depo-
lanmak üzere koyan üretici örgütlerine, ürünlerini ilk teslim eden olmaları halinde Tablo 1’ de
belirtilen miktarlarda kira desteği verilir.

(2) Kira desteğinden yararlanan üretici ve üretici örgütlerine, başvuru yapmaları duru-
munda;

a) Ürün miktarı üzerinden her ürün çeşidi için Tablo 1’de belirtilen miktarlarda ve üst
tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği verilir.
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b) Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca
yapılacak analiz başına, Tablo 1’de belirlenen miktarlarda analiz ücreti desteği verilir.

(3) Kira desteklemesi 2021 yılı hasat dönemi için en fazla altı ay süre ile Tablo 1’de
belirtilen ürünler ve miktarlarda üretici/üretici örgütlerine ödenir. İlgili üretim yılına ait depo-
lama dönemi başlangıç tarihleri olarak, Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ürün depolama dö-
nemleri esas alınır. Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut
üretim yılına ait ürünlerin Ek-1’de yer alan depolama döneminin başlangıç tarihi ile ilgili yılın
son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması ve en az bir gün depolanması şartı
aranır.

(4) Üretici/üretici örgütünün nakliye ve analiz ücreti desteklemesinden faydalanabilmesi
için kira desteği başvurusu yapması şarttır. Kira, desteğinden faydalanan ÇKS/TÜKAS’da ka-
yıtlı üretim miktarı için nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi bir defadan fazla yapıl-
maz.

(5) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS/TÜ-
KAS’da kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmak zorundadır.

(6) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri;
a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere verilir.
b) Üreticilerden aldıkları ya da kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri lisanslı depo iş-

letmelerine getiren üretici örgütlerine verilir.
c) Üretici/üretici örgütlerinin kira, nakliye ve analiz desteklerini alabilmesi için ilgili

ürünü lisanslı depoya ilk teslim eden olması zorunludur. Lisanslı depo işletmesinde el değişti-
rerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmaz.

(7) Kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı
olarak hesaplama yapılır.

(8) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate
alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 7 – (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin işlemler,

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, il/ilçe tahkim komisyonları, Elektronik Kayıt Kuruluşu ve
il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 8 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında

ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez
ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan üretici/üretici örgütlerinin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden fay-
dalandırılmaması hususunda karar verir. Eğer destekleme ödemesi yapılmış ise ilgili destekleme
için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alır. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle
yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu
sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilen üreticiler, üretici örgütleri ve lisanslı depolar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsav-
cılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.

b) İlçe tahkim komisyonlarınca çözülemeyen sorunlar il tahkim komisyonuna iletilir.
İl tahkim komisyonunda çözülemeyen sorunlarla ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından ya-
pılan inceleme ile verilen kararlar uygulanır.
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Elektronik kayıt kuruluşunun yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Nakliye desteğine esas ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü

amacıyla, EKK TBS’ye gerekli veri akışını çevrim içi olarak sağlar.
İl/ilçe müdürlüğünün yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanmak isteyen üre-

tici/üretici örgütleri tarafından yapılan başvuruda;
a) Kira desteği için; Lisanslı depo işletmesince üretici/üretici örgütü adına düzenlenmiş

olan ve üzerinde isim/unvan, TC/Vergi No, fatura düzenlenme tarihi, ürün adı, ürün miktarı,
ürünün depoya giriş tarihi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı bilgilerinin eksiksiz olarak yer
aldığı depo kira ücreti faturası,

b) Nakliye desteği için; ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici ör-
gütüne ait isim/unvan, TC/Vergi No, ili/ilçesi, ürün adı, ürün miktarı, depo teslim tarihi bilgi-
lerinin yer aldığı ELÜS İhraç Formu,

c) Analiz ücreti desteği için; üretici/üretici örgütü adına yetkili sınıflandırıcı tarafından
düzenlenmiş ve üzerinde tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı bilgilerinin yer aldığı
analiz ücreti faturası veya aynı bilgilerin yer aldığı kasa alındı makbuzunun aslını, 

ç) Üretici örgütünün başvurusu halinde üreticilerden alacağı Ek-2’ de yer alan taahhüt-
name ve üretici örgütlerine kayıtlı çiftçi listesi,

dikkate alınarak, Ek-3’te yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte teslim alınmasından,
TBS’ye girişinin sağlanmasından ve oluşturulan askı icmalleri ile kesin icmallerin kontrol edi-
lerek onaylanmasından il/ilçe müdürlüğü sorumludur.

(2) Üretici örgütlerinin başvuru yaparken sunduğu taahhütname ile ÇKS/TÜKAS üze-
rindeki bilgilerinin üretici örgütünün destekleme alabilmesi için kullanılmasını kabul eden üre-
ticiye ayrıca lisanslı depo destekleme ödemesi yapılmaz.

Ödeme dönemleri ve müracaat
MADDE 11 – (1) 2021 yılı üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği müraca-

atları 1/10/2021-30/6/2022 tarihleri arasında başvuru sahiplerince Ek-3’te yer alan başvuru di-
lekçesi ile üretici/üretici örgütlerinin ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne
yapılır. 

(2) Destekleme başvurusu alınacak olan depo kira ücretleri için son depo kira ücreti fa-
tura tarihi 30/6/2022 olacak şekilde başvuru dilekçe ekinde yer alan belgeler il/ilçe müdürlü-
ğüne sunulur. Son müracaat tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, izleyen ilk
iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir.

(3) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, bir üretim sezonunda, yılda en
az iki defa olmak üzere Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde yapılır.

(4) Kira desteği, nakliye desteği ve analiz ücreti desteği müracaatlarında;
a) Kira desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının  (a) bendinde belirlenen şekilde

depo kira ücreti faturası,
b) Nakliye desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen

şekilde ELÜS İhraç formu, 
c) Analiz desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen şe-

kilde analiz ücreti faturası veya kasa alındı makbuzunun aslı,
ç) Üretici örgütlerinin başvurusu halinde, ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilerden alınacak

Ek-2’deki taahhütname ve buna ilişkin çiftçi listesi,
il/ilçe müdürlüğünce dikkate alınır.
Askı ilan ve itiraz işlemleri
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdür-

lükleri tarafından TBS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye ait İcmal-1,
il/ilçe müdürlüklerinde 5 iş günü süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe müdürlüğü web sayfasında
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yayımlanır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır.
Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe
müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan
itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında ve idari kaynaklı hata olması halinde yapıla-
cak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.

(4) Değerlendirme sonucunda üretici/üretici örgütü bazlı oluşturulan İcmal-1’lerin dü-
zeltilememesi ya da bilgi ve belgelere aykırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle
İcmal-1’lerin oluşturulamaması halinde durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe
tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) Askı işlemleri sonucunda TBS’den alınan köy/mahalle bazlı oluşturulan İcmal-2
ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller
ve merkez ilçe icmallerinin TBS’den alınan ilçe bazlı İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafın-
dan kontrol edilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-
2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar ol-
ması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulama-
yan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen ko-
nular ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(7) Düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine
intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il tahkim komisyonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde,
ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gön-
derilir.

(8) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra tespit
edilen idari kaynaklı hata olması halinde ve/veya TBS’den fark icmallerinin oluşturulması ge-
rektiğinde il müdürlükleri, resmi yazı ile sistem düzeltmelerinin yapılabilmesi ve icmal oluş-
turulabilmesi için, Genel Müdürlüğe talepte bulunur.

(9) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz
süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, destekleme öde-
melerine esas olamaz.

Desteklemeden faydalanamayacaklar
MADDE 13 – (1) Kira, nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde gerçeğe aykırı belge

düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler ve üretici örgütleri destekleme ödemelerinden
faydalanamazlar.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir des-
tekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler cezalı oldukları süre
zarfında bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(3) Ek-1’de yer alan ürünlere ait depolama dönemi başlangıç tarihi ile 31/12/2021 ta-
rihleri arasında ürünlerini lisanslı depo işletmesine teslim etmeyen üretici/üretici örgütleri kira,
nakliye ve analiz desteklemelerinden faydalanamazlar.

(4) Kira destekleme ödemesi için başvurmayan üretici/üretici örgütleri nakliye ve analiz
desteğinden faydalanamazlar.
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Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri şekli ve planı
MADDE 14 – (1) Üretici/Üretici Örgütüne ödenecek olan, kira, nakliye ve analiz ücreti

desteklemelerine dair ilçe bazlı hazırlanan İcmal-3, il müdürlüğü tarafından hazırlanıp onay-
lanarak; Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde ödemeye esas olmak üzere Genel Müdür-
lüğe gönderilir.

(2) Destekleme ödemeleri, il müdürlüğünce gönderilen ödemeye esas icmaller doğrul-
tusunda Genel Müdürlükçe üretici/üretici örgütlerine yapılır.

(3) Hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden
üretici ve üretici örgütlerinin destekleme ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin des-
tekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 15 – (1) 6 ncı madde uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Ba-

kanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılı-
ğıyla ödenir. 

(2) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si ora-
nında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu ödenir. Destekleme ödemeleri için gerekli
finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan
hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 16 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç du-
yulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi lisanslı depo işletmeleri, EKK, yetkili sınıflandırıcılar,
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi
ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir. 

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine
doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları
belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek
dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai
süreç başlatılır. İl/ilçe tahkim komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre
yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdürlüklerince yerine
getirilir.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı
oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun
hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge dü-
zenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutu-
lurlar.

(4) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu
sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından
yararlandırılmazlar. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üreti-
ci/üretici örgütü kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alın-
maz.
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(5) ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, TBS’ye gerekli veri akı-
şının çevrim içi olarak sağlanması ile ilgili doğrulama hatasından kaynaklanan haksız kira ve
nakliye destekleme ödemelerinden EKK sorumludur.

(6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürüne ait gerçek dışı ELÜS
düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden, kira ve nakliye destekleme
ödemesinden faydalanmak üzere üretici/üretici örgütü adına düzenlenen belgelerin doğrulu-
ğundan ve buna ilişkin belgeleri il/ilçe müdürlüğüne istenilen süre içerisinde ibraz etmekten
lisanslı depo işletmeleri sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri
ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına
ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(7) Analiz ücreti desteklemelerinde, yapılan analizlere ilişkin fatura bilgilerin hatalı ol-
ması halinde yetkili sınıflandırıcı sorumludur. Bu durumda yetkili sınıflandırıcı yöneticileri ve
personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına
ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(8) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesinden faydalanmak üzere il/ilçe
müdürlüğüne teslim ettiği belgelerin doğruluğundan üretici/üretici örgütleri sorumludur. Bu
durumda üretici örgütleri yöneticileri ve üreticiler hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari
ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca
gerçekleştirilir.

(9) Kira, nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde; 2021 üretim yılına esas destekle-
me müracaatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, desteklemeye esas şartların bu-
lunması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış
sureti ile mirasçılardan herhangi birinin müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme
ödemesi yapılır. Başvuru tarihleri içerisinde herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir
destekleme ödemesi yapılmaz.

(10) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen üre-
tici/üretici örgütlerinin il/ilçe müdürlüğüne ibraz ettiği belgelerin kontrolünden, TBS veri ta-
banına eksiksiz ve doğru girilmesinden, ödemeye esas icmallerin eksiksiz ve doğru düzenlen-
mesinden, bu Tebliğ çerçevesinde belirtilen sürelere uyulmasından, il/ilçe müdürlüğü sorum-
ludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere
ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve
kullananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca ya-
pılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Öde-
mesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hüküm-

lerince yapılmış olan müracaatlar, 2020 yılı üretim sezonu için 2020/5 Tebliğ hükümlerine göre
sonlandırılır.

(2) 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mül-
ga Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde
Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi
Yapılmasına İlişkin Karar kapsamındaki idari hata sonucu yapılamayan ödemeler bir defaya
mahsus 2021 yılı içerisinde yapılır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11022/1-1 

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

 
 10996 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10976 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11016 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10975 

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

 
 11038 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10870 

—— • —— 
İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10869 
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İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10872 

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

 
 10909 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11017 
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İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10863 

—— • —— 
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10866 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10879 
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İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10867 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10871 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10878 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10868 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10923 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10876 

—— • —— 
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10908 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5.400 KG ASETİK ASİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

5.400 KG ASETİK ASİT ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası :  2021/722369 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310  

  Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.400 kg asetik asit alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

  Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati : 30 Kasım 2021 Salı günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 

1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 

numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 

kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 

İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10847/1-1 
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4.500 KG KLOROFORM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

4.500 KG KLOROFORM ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  :  2021/723364 

1-İdarenin 

a) Adresi  :  İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310  

  Bolvadin/ AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası  :  2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr  

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.500 kg Kloroform alımı 

b) Teslim yeri  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

  Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati  : 01 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 

1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 

numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 

kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 

İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10852/1-1 
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3.500 KG TRİMETİL FENİL AMONYUM KLORÜR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

3.500 KG TRIMETIL FENIL AMONYUM KLORÜR ALIMI 4734 KİK 3-g istisna 

kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  :  2021/724074 

1-Idarenin 

a) Adresi  :  İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310  

  Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi  : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-Ihale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.500 kg Trimetil Fenil Amonyum Klorür alımı 

b) Teslim yeri  

3- İhalenin : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

  Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati : 02 Aralık 2021 Perşembe günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 

İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10853/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE UZUN 
SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları ve ihale bilgileri yazılı olan vakıf taşınmaz, ihale dosyasında mevcut 

şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, “Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama” 
modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre “Alışveriş Merkezi ve Ofis” inşaat yapılarak 
işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 
(Artırma) 49 yıl süreli olarak ihaleye çıkarılmıştır. 

İli : Siirt 
İlçesi : Merkez 
Mahallesi veya Köyü : Yenimahalle 
Cad.-Sk.-Mevkii : Aydınlar Caddesi 
Ada : 1154 
Parsel : 13 
Yüzölçümü : 15874,73 m2 
Cinsi : Türkiye Emlak Kredi Bankası Binası ve Lojmanı, Beş Katlı 

A B C D Bloklardan Oluşan Betonarme Bina ve Kargir 
Dükkân ve Arsası 

Hisse Miktarı : - 
Vakfı : Sultan Murad Han-ı Salis Bin Sultan Selim Han Vakfı, Şeyh 

Davud Efendi Bin İdris Efendi Vakfı ve Şeyh Hasan Vakfı 
İşin Adı : Siirt İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1154 Ada 13 

Parsel Nolu Taşınmazın 49 Yıl Süreli olarak “Yapım veya 
Onarım Karşılığı Kiralanması” işi 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi kapsamında 
(Kapalı Teklif) ihalesi (Artırım) 

Süresi : 49 yıl (Projelendirme ve İnşaat süresi 3 yıl + Amorti süresi 
24 yıl ve Kar etme süresi 22 yıl olmak üzere Toplam: 49 yıl) 
İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibarı ile 
başlayacak ve yer teslim tarihi sözleşme tarihinden itibaren 
36 (otuzaltı) ayı geçmeyecektir. 

Asgari Aylık Kira Bedeli : 1. yıl Aylık: 10.000,00.-TL üzerinden ihale artışı sonucu 
belirlenecek bedel, 

  2. ve 3. Yıllar aylık kira bedelinin bir önceki yılın kirasının 
TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi, 

  4. yıl 120.000,00 TL bedelin önceki 3 yılın TÜFE oranında 
artırılarak belirlenmesi, sözleşme süresinin sonuna kadar 
yıllık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın kira bedelinin 
TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi, 

Tahmin Edilen Bedel : 102.656.542,72 TL 
  (YüzikimilyonaltıyüzellialtıbinbeşyüzkırkikiTürkLirası yetmişikiKuruş) 
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Geçici Teminat : 3.079.696,29 TL 
  (üçmilyonyetmişdokuzbinaltıyüzdoksanaltıTürkLirası yirmidokuzKuruş) 
İhale Dokümanının; 
(Görüleceği, Satın alınacağı 
ve Teslim edileceği) adres : Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Taş 

Mahallesi İhlasiye Medresesi Gök Meydan Sokak Merkez/ 
BİTLİS) 

İhale Doküman Bedeli : 500,00.-TL 
İhalenin Yapılacağı Adres : Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Taş 

Mahallesi İhlasiye Medresesi Gök Meydan Sokak Merkez/ 
BİTLİS) 

İhale Tarih ve Saati : 26.11.2021 (Cuma) – Saat: 10,00 
İrtibat Tlf. – Faks : 0 434 226 65 60-64 – 0 434 226 65 61 
İhaleye katılabilmek için Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar : 
I. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf içerisinde sunmaları veya ihale tarih-saatine kadar posta yolu ile ulaştırmaları 
gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

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

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

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

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

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

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

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

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

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

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

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

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

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

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

Formu (Ek:7), 
m.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:11) 
II. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) 

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

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

III. Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler, şartnamenin 11/3. Maddesine uygun olarak 
hazırlanmış dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı, 
istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale 
komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

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

V. İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 
bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

VII. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez. 

VIII. Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye ait olup, sözleşme 
yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

IX. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 11007/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1- İlimiz Göksun, Onikişubat İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut 

krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 5 (beş) adet jeotermal kaynak ve doğal 

mineralli su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle ruhsat sahibinin 

isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda 1(bir) yıl uzatılmak kaydıyla 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. 

 2- İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet 

Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat: 10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş 

adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 10.12.2021 günü saat 

09:00’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İhale için tespit olunan tarih, tatil 

gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve 

saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır. 

3- İhaleye katılabilmek için: 

Genel: 

a- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, 

(şartname ekinde) 

b- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış geçici ve süresiz teminat 

mektubu veya aynı kurumun hesabına yatırılmış teminat makbuzunun aslını, 

c- İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak), 

d- Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini, 

e- İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını, 

f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdiki 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, 

g- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik 

posta adresi) 

h- İhale tarihinden önceki son iki gün içerisinde alınmış kesinleşmiş vergi borcu 

olmadığına dair belge, 

i- İhale tarihinden önceki son iki gün içerisinde alınmış kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu 

olmadığına dair belge, 

Gerçek Kişiler: 

a- T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini, 

b- Noter tasdikli imza sirkülerini, 

c- İkametgâh ilmühaberini,  
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Tüzel Kişiler: 

a- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine 

haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı 

veya Noter tasdikli suretini, 

b- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2021 

yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini, 

c- Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini, 

d- Jeotermal ve Mineralli Sularla İlgili işler yapabileceğine dair yetkisi bulunan Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri ile müessesesi ve iştirakleri ile diğer Kamu Kurum, Kuruluş ve idarelerince 

İlgili Kurum yada Kuruluşu temsilen ihaleye katılabilecek kişi/kişiler adına düzenlenmiş yetkili 

olduklarına dair belgeyi, 

İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan ihale komisyonuna vermeleri şarttır. 

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını 

Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak 

görebilir, ihale şartnamesini 2.000,00 TL karşılığında alabilir. 

6- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Sıra 

No 
İli İlçesi 

Kaynağın 

Cinsi 

Alanı 

(Hektar) 

İhale 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Günü 
İhale 

Saati 

1 Kahramanmaraş Onikişubat 
Doğal 

Mineralli Su 
279,31 11.885,00 2.377,00 10.12.2021 09:00 

2 Kahramanmaraş Onikişubat 
Doğal 

Mineralli Su 
135,79 5.778,00 1.155,60 10.12.2021 09:15 

3 Kahramanmaraş Onikişubat 
Jeotermal 

Kaynak 
993,15 42.259,00 8.451,80 10.12.2021 09:30 

4 Kahramanmaraş Göksun 
Jeotermal 

Kaynak 
1455,71 61.941,00 12.388,20 10.12.2021 09:45 

5 Kahramanmaraş Onikişubat 
Jeotermal 

Kaynak 
556,29 23.671,00 4.734,20 10.12.2021 10:00 

İlan olunur. 

 10848/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 4700 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli : İstanbul 
b) İlçesi : Eyüpsultan 
c)Mahallesi : Alibeyköy 
d) Pafta No : --- 
e) Ada No : 190 
f) Parsel No : 142 
g) Yüzölçümü : 322,01 m² 
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 
ı) Halihazır : Boş 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
k) İmar Durumu : Konut Alanı 
l) Cinsi : Arsa 
3) Muhammen Bedeli: : 5.474.170.-TL 
4) Geçici Teminatı: : 164.225,10 TL 
5) İhale Tarihi ve Saati: : 24 Kasım 2021 – 10:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/ 
İstanbul 

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 
Açık Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 
yerde ücretsiz görülebilir. 

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 
9) Şartname Bedeli : 700.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
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mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 23 Kasım 2021 saat: 16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 
34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 23 Kasım 2021 saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 11009/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 4701 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli : İstanbul 
b) İlçesi : Eyüpsultan 
c) Mahallesi : Alibeyköy 
d) Pafta No : --- 
e) Ada No : 190 
f) Parsel No : 141 
g) Yüzölçümü : 322,01 m² 
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 
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ı) Halihazır : Boş 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
k) İmar Durumu : Konut Alanı 
l) Cinsi : Arsa 
3) Muhammen Bedeli : 5.474.170.-TL 
4) Geçici Teminatı : 164.225,10 TL 
5) İhale Tarihi ve Saati : 24 Kasım 2021 – 10:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/ 
İstanbul 

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 
Açık Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 
yerde ücretsiz görülebilir. 

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 
9) Şartname Bedeli : 700.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
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13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 23 Kasım 2021 saat: 16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 
34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 23 Kasım 2021 saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 11008/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 4702 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli : İstanbul 
b) İlçesi : Eyüpsultan 
c)Mahallesi : Alibeyköy 
d) Pafta No : --- 
e) Ada No : 190 
f) Parsel No : 140 
g) Yüzölçümü : 323,61 m² 
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 
ı) Halihazır : Boş 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
k) İmar Durumu : Konut Alanı 
l) Cinsi : Arsa 
3) Muhammen Bedeli : 5.501.370.-TL 
4) Geçici Teminatı : 165.041,10 TL 
5) İhale Tarihi ve Saati : 24 Kasım 2021 – 10:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/ 
İstanbul 

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 
Açık Teklif Usulü 
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8) İhale şartnamesi : Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 
yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 
9) Şartname Bedeli : 700.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 23 Kasım 2021 saat: 16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 
34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 23 Kasım 2021 saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 11005/1-1 
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 TARIM İŞLETMESİNİN 
2022 YILI İSTİHSALİ 76.917,50 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-  Aşağıda isimleri belirtilen 11 Tarım İşletmesinde 01/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri 

arasında üretilecek tahmini 76.917,50 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır. 
2-  İhale 30/11/2021 Salı günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 07/12/2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 
İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat 

tutarı, aşağıdaki gibidir. 
PARTİ 

NO 
İŞLETME ADI 

MİKTARI 
(TON) 

MUHAMMEN 
TUTARI (TL) 

% 3 GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL) 

1 ALTINOVA TİM. 2.600,00 8.085.519,00 242.566,00 
2 ANADOLU TİM. 7.815,00 24.303.204,00 729.096,00 
3 CEYLANPINAR TİM. 20.400,00 63.440.226,00 1.903.207,00 
4 ÇUKUROVA TİM. 2.805,00 8.723.031,00 261.691,00 
5 DALAMAN TİM. 3.780,00 11.755.101,00 352.653,00 
6 GÖKHÖYÜK TİM. 2.382,50 7.409.134,00 222.274,00 
7 GÖZLÜ TİM. 9.800,00 30.476.187,00 914.286,00 
8 KOÇAŞ TİM 13.000,00 40.427.595,00 1.212.828,00 
9 POLATLI TİM. 6.730,00 20.929.055,00 627.872,00 

10 SULTANSUYU TİM. 1.040,00 3.234.208,00 97.026,00 
11 TÜRKGELDİ TİM. 6.565,00 20.415.935,00 612.478,00 

 TOPLAM 76.917,50 239.199.195,00 7.175.977,00 
İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir. 
4-  İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç 

aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli 
olacaktır) belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak 
ve o dönem için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır. 

İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl 
süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde 
uygulanacaktır. 

5-  İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 
Evrak Servisine en geç 30/11/2021 Salı günü saat 14.30’a kadar teslim edilecektir. 

6-  Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır. 
7-  İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin 
edilebilir. 
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8-  TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel: 0 312 417 84 70-80 
Fax: 0 312 417 78 39 
 11020/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 06/04/2021 tarih ve 199 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2021 tarih ve 1751 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği” 12/11/2021 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
    10943/1-1 

—— • —— 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışma 
Sonucuna İlişkin İlan 

17.07.2021 tarihli ve 31544 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Antakya Köprübaşı Kent 
Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması İlanı’’ başlıklı tasarım yarışması 
sonuçlanmıştır. 

Yarışma kapsamında ödül almaya değer görülen projelerin rumuz ve ekip temsilci isimleri 
aşağıda belirtilmiştir. 

1.Ödül - 38476:   Ervin GARİP 
2.Ödül - 16209:  Bahadır KANTARCI 
3.Ödül- 73961:  Özlem Atak DOĞAN 
1. Mansiyon- 62580:   S. Arda KARAATLI 
2.Mansiyon- 76154:  Zuhal KOL 
3.Mansiyon- 52738:  M. Batu KEPEKÇİOĞLU 
Satın alma- 54907:  Nesli Naz AKSU 
Satın alma- 90913:  Selim ATAK 
Satın alma- 15326:  Ezel Yağmur Cebi OKUMUŞ 
 10937/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Alanya İlçesi, 1812 ada, 02 parsel üzerindeki 855883 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen, 67770-69960 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1617 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barida Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10.09.2021 tarihli ve E.2021/559 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, 
Bakanlığımızın vâki itiraz talebinin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 
14.10.2021 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2021/970 sayılı kararı ile kabul edilerek, “yürütmenin 
durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 12.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” işleminin 
iptal edilerek, Barida Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş 
almaktan men” cezası işleminin yürütmenin durdurulması kararının uygulandığı andan itibaren 
geriye kalan 153 günlük kısmının uygulamaya konulması 08.11.2021 tarihli ve 2126272 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 10978/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1’inci maddenin (ı) bendi ve 12’nci maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı 
olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini 
sonlandırmış olan; 

Bayburt ilinde faaliyet gösteren 3860 belge no’lu TUĞCU 69 Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 354 belge no’lu SEVİYE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamı’nın 10.11.2021 tarih ve 2182182 sayılı Olur'u ile 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 10979/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Alanya İlçesi, 1812 ada, 03 parsel üzerindeki 855886 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen, 67770-69960 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1617 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barida Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10.09.2021 tarihli ve E.2021/563 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, 
Bakanlığımızın vâki itiraz talebinin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 
21.10.2021 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2021/993 sayılı kararı ile kabul edilerek, “yürütmenin 
durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 12.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” işleminin 
iptal edilerek, Barida Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş 
almaktan men” cezası işleminin yürütmenin durdurulması kararının uygulandığı andan itibaren 
geriye kalan 153 günlük kısmının uygulamaya konulması 08.11.2021 tarihli ve 2123523 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 10984/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, 

Adana Bursa illerinde bulunan ve aşağıda belirtilen birimde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda 
yer alan birimlere, belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır.  Bu tarihten sonra, 
durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer 
kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir. 

Birimi Branş Adet Toplam 

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 
Arp 1 

2 
Piyano 1 

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 

Piyano 1 

4 
Klarinet 1 

Vurmalı Çalgılar 1 
Trombon (Bas) 1 

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 

Keman 1 

7 

Viyola 1 
Vurmalı Çalgılar 1 

Kontrabas 1 
Obua 1 

Trompet 1 
Viyolonsel 1 

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 
Kontrabas 1 

3 Klarinet 1 
Keman 1 

Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu Piyano 1 1 
Devlet Halk Dansları Topluluğu 

(İstanbul) 
Dansçı (Kadın) 11 

22 
Dansçı (Erkek) 11 

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği 
Korosu (İstanbul Devlet Türk Halk 

Müziği ve Modern Folk Müziği 
Araştırma ve Uygulama Korosu) 

Tulum 1 

2 
Kemençe 1 

TOPLAM       41 
A-GENEL ŞARTLAR: 
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak, 

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
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B-ÖZEL ŞARTLAR: 
Halk Dansları Topluluğu İçin; 
1-En az Yüksekokul (2 yıllık) veya dengi okul mezunu olmak,  
2-Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm 

boy ölçülerine sahip olmak, 
3-Dansçı fiziğine uygun bedensel uyum, görünüm ve esnekliğe sahip olmak, (Sınav 

yerinde gerekli görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.) 
4-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, 
5-Ses duyma yeteneği ve ritm bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket dizinlerini 

algılama, çabuk öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak, 
6-Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık durumuna 

sahip olmak, 
7-Seyahat engeli bulunmamak, 
8-Yurtiçinde ve yurtdışında, çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun hal ve 

davranışlarda bulunma sorumluluğunu taşımak, 
9-Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak. 
Orkestralar ve Korolar için; 
1-Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano 

(Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya 
müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak, 

2-Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; en az Güzel 
Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık 
yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak, 

3-Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak. 
C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:  
Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı 

Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 
15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Adayların, son başvuru tarihi olan 24/11/2021 tarihi saat 23:59'a kadar başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan 
problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir. 

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya 
hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr  ve Kariyer Kapısı 
(https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak,  adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır.  

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, e-Devlette belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. 
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda 

gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler 
işleme alınmadan iade edilecektir. 

Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme 
alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler 
sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu 
bulunmayacaktır. 

D-BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
1-Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano 

(Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim 
belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

2-Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; özel müzik 
öğrenimi aldığını gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

3-T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 
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E- DİĞER ÖZEL KOŞULLAR: 
1-Adayların sınava piyano ve vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri 

zorunludur. Piyano branşında sınava girecekler haricinde, piyano ile eser icra edecek adayların 
sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.  

2-Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) 
getirmeleri zorunludur. 

3-Dansçı branşında sınava girecek adayların, sınava dans etmelerine uygun kıyafet ve 
ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir. 

F- SINAV YERİ VE TARİHİ:  
Sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav yeri, sınav tarihleri ve adayların 

branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr  
adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10'ar adet) 
ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını ve 4.5 x 6 cm boyutunda 
üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava 
girmeleri gerekmektedir. 

G- SINAV ŞEKLİ: 
Sınav uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre aşağıdaki kriterler 

değerlendirilecektir. 
Orkestra ve Korolar için; 
1- Yaylı çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas) sınavına giren adaylar için şu 

eserleri başarı ile çalmak: 
a) Kendi seçecekleri bir etüt, 
b) Kendi seçecekleri bir sonat, (Piyano ile) 
c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.) 
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek. 
2- Nefesli çalgılar (klarinet, obua, trombon(bas), trompet) sınavına giren adaylar için şu 

eserleri başarı ile çalmak: 
a) Kendi seçecekleri bir etüt, 
b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde), 
c) Gam, 
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek. 
3- Vurmalı çalgılar sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak: 
a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon bir dereceye kadar piyano ve bütün bateri grubu 

çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler, 
b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek. 
4- Arp adayları için şu eserleri başarı ile çalmak; 
a) Kendi seçecekleri bir etüt, 
b) Kendi seçecekleri bir sonat, 
c) Kendi seçecekleri bir konçerto,  
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek. 
5- Piyano adayları için şu eserleri başarı ile çalmak (Orkestra); 
a) Kendi seçecekleri eseri başarı ile çalmak, 
b) İmtihan komisyonu tarafından seçilecek bir çalgıya ait orkestra eserini veya eserlerini 

deşifre etmek.  
6- Piyano adayları için şu eserleri başarı ile çalmak (Çok Sesli); 
a) Kendi seçecekleri eseri başarı ile çalmak, 
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b) İmtihan komisyonu tarafından seçilecek bir koro eserinin piyano partisini deşifre 
etmek. 

7- Tulum ve Kemençe branşlarında sınava giren adaylar için; 
a) Kendi seçecekleri bir eseri icra etmek, 
b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek, 
c) Form ve repertuar bilgisine 
sahip olmak. 
Halk Dansları Topluluğu için; 
1-Adayların gerekli görülen bedensel ölçümleri sınav yerinde yapılacaktır. 
2-Ses-ezgi ve ritm değerlendirmesi için aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır. 
a) Tek ses işitme: 4 adet not: Piyanoda çalınan sesler “na” veya “a” hecesi ile 

tekrarlanmalıdır. 
b) Ezgi tekrarı: İkişer motiften (4 göze) oluşan bir tonal ezgi, ikişer motiften (4 göze) 

oluşan iki makamsal ezgi 
c) Ritm tekrarı: İkişer motiften (4 göze) oluşan 5 ritm cümlesi (2 adet 2 zamanlı ritm, 3 

adet aksak ritm) 
3-Performans değerlendirmesi için aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır. 
a) Adım çalışması: Adaylara 15 kişilik gruplar halinde dans atölyesinde adım çalışmaları 

yaptırılacaktır. 
b) Kompozisyon: Adayların her birinden, kendi belirlemiş oldukları bir kompozisyonu 

sergilemeleri istenecektir. 
c) Kompozisyon tekrarı: Adaylardan, komisyon tarafından belirlenmiş ve eğitmen 

tarafından gösterilen kompozisyonu tekrar etmeleri istenecektir.  
H- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI: 
Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not 

ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan 
puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan 
alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak 
sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. 
Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak 
sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da 
eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir. 

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan 
adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar 
ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten 
itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir 
sınav yapılması halinde ise bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer. 

I- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:  
Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr 

internet adreslerinden ilan edilecek olup, ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri 
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel 
Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların 
iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. 

Halk Dansları Topluluğu için; dans çalışmalarına katılmasında sağlık açısından sakınca 
olmadığını belirtir, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden, sınava başvuru başlangıç tarihinden 
itibaren sözleşme imzalanmak üzere davet edildiği tarihe kadar alınmış sağlık kurulu raporu 
sunmayan adaylar ile sözleşme imzalanmayacaktır. Bunlar yerine başarı sırasına göre yedek 
adaylar ile sözleşme yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 10965/1-1 
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Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ  

ALIM İLANI 
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI: 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL/ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

BÖLÜM/ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

AÇIKLAMA 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Sınıf 

Öğretmenliği 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisansını Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında, yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Sosyal Bilgiler Eğitimi 
alanında almış olmak. En az 2 (iki) yıllık öğretmenlik 
deneyimine sahip olmak ve herhangi bir üniversitede en 
az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak. 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Amerikan 
Kültürü ve 
Edebiyatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında lisans mezunu 
olmak. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Tarih 
alanlarının birinde tezli yüksek lisans ve doktora 
derecesine sahip olmak. Amerikan Tarihi alanında ders 
vermiş olmak. 

GÜZEL SANATLAR 
TASARIM VE 

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Mimarlık Profesör 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Mimarlık 
alanında tamamlamış olmak. Mimarlık alanında 
doçentlik unvanını almış olmak. Bir yükseköğretim 
kurumunda Yapı Sistemleri, Yapı Fiziği (Aydınlatma, 
Akustik, Yapı Kabuğunda Isı Transferleri, Yangın 
Uygulamaları ve İklimlendirme) ve Yenilenebilir Enerji 
(Güneş Enerjisi, Rüzgar, Isı Pompaları, PV Paneller) 
alanlarında ders vermiş ve bu konularda ulusal-
uluslararası yayın yapmış olmak. 

HUKUK 
FAKÜLTESİ 

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 

Hukuku 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 
Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Usul Hukuku) alanında 
doktora dercesine sahip olmak. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(%30 İngilizce) 

Profesör 2 

Yüksek lisans ve/veya doktora derecelerini Bilgisayar 
Mühendisliği/ Bilgisayar Bilimlerinden almış olmak. 
Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği 
alanından almış olmak. Yapay Zeka veya Bilgisayar 
Yazılımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Bir 
yükseköğretim kurumunda alanında lisans ve lisansüstü 
dersler vermiş olmak. 

Doçent 2 

Yüksek lisans ve/veya doktora derecelerini Bilgisayar 
Mühendisliği/ Bilgisayar Bilimleri/Elektrik-Elektronik 
Mühendisliğinden almış olmak. Doçentlik unvanını 
Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği alanından almış 
olmak. Bilgisayar Donanımı alanında akademik 
çalışmalar yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda 
alanında dersler vermiş olmak. İngilizce ders 
verebilecek niteliğe sahip olmak.* 
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MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Profesör 1 

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Elektronik veya 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış 
olmak. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği alanında almış olmak. Sağlık alanında 
sinyal ve görüntü işleme konularında çalışmalar yapmış 
olmak ve sağlık teknolojilerinde projeler yönetmiş olmak, 
ilgili alanlarda lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler 
vermiş olmak. 

Endüstri 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Endüstri 
Mühendisliği alanında yapmış olmak. İmalat sistemleri, 
tasarım modellemesi ve planlaması alanında çalışmalar 
yapmış olmak. Tesis planlama, üretim planlama, 
malzeme taşıma sistemleri ve benzetim konularında 
dersler vermiş olmak. 

Makine 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Profesör 1 

Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında, 
Makine Teorisi ve Mekatronik alanlarından birinde 
yapmış olmak, bu uzmanlık alanlarında ders vermiş 
olmak. İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak.* 

* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen 
şartlardan birine sahip olmak. 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR: 
Son Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi 29 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır. 

Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/ 
yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır. 

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR: 
PROFESÖRLER: 
Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde 
hazırlanan 6 (altı) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı 
fotokopileri, onaylı doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan 
özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma 
ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada 
kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara 
başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 
(YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir. 
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DOÇENTLER: 
Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde 
hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı 
fotokopileri, onaylı doktora ve doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den 
alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel 
çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu 
puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce 
programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir. 

DR. ÖĞR. ÜYELERİ: 
Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde 
hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı 
fotokopileri, onaylı doktora YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş 
(fotoğraflı), onaylı doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği 
yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/ MYO/YO Müdürlüğüne 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı 
puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin 
Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler 
yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından 
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI: 
FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL/ 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

BÖLÜM/ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

AÇIKLAMA 

HUKUK 
FAKÜLTESİ 

Ceza ve Ceza 
Usul Hukuku 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku 
(Ceza ve Ceza Usul Hukuku) alanında Ankara’daki 
üniversitelerden birinde tezli yüksek lisans programına 
kayıtlı olmak. Kazanan adayın ataması 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca 
yapılacaktır. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Öğr. Gör. 
Dr. 

1 

Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak. 
Yüksek lisans ve doktorasını Matematik Anabilim 
Dalında yapmış olmak. Fonksiyonal Analiz alanında 
çalışmalar ve yayın yapmış olmak. Üniversitelerin 
Mühendislik Fakültelerinde en az 10 (on) yıl Mühendislik 
Matematiği, Matematiksel Analiz, Doğrusal Cebir ve 
Diferansiyel Denklemler derslerini vermiş olmak. 
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MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

4 

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak. Ankara’daki 
üniversitelerden birinde Bilgisayar Mühendisliği alanında 
tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. Kazanan 
adayların atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. 

Endüstri 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

2 

Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak. 
Ankara’daki üniversitelerden birinde Endüstri 
Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans programına 
kayıtlı olmak. Kazanan adayların atamaları 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca 
yapılacaktır. 

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SINAV TAKVİMİ: 
Son Başvuru Tarihi : 29 Kasım 2021 Pazartesi 
Ön Değerlendirme Tarihi : 30 Kasım 2021 Salı 
Giriş Sınavı Tarihi : 01 Aralık 2021 Çarşamba 
Sonuç Açıklama : 03 Aralık 2021 Cuma 
- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o 
alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES notu 
istenmeyecektir). 

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil 
Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

- %100 İngilizce programlara başvurularda ve yabancı dil öğretim görevlisi 
başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur. 
(Muafiyet: 1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 
hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği 
tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim 
kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında 
veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi 
sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile 
belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının 
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz) 

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile 
birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğü’ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine 
aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki 
gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz) 
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1. Fotoğraflı Özgeçmiş 
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti 
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) 
5. Not Döküm Belgesi (Transkript) 
6. ALES belgesi 
7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış 

oldukları puanı belirten belge 
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge 
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların 

dosyası (Portfolyo) 
10. Alanında çalışmış olmaları şartını yerine getirenler için, görev yaptığını kanıtlayan 

belge(ler) 
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SINAV TAKVİMİ: 
Son Başvuru Tarihi : 29 Kasım 2021 Pazartesi 
Ön Değerlendirme Tarihi : 30 Kasım 2021 Salı 
Giriş Sınavı Tarihi : 01 Aralık 2021 Çarşamba 
Sonuç Açıklama : 03 Aralık 2021 Cuma 
- 657 sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o 
alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak. 

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil 
Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

- %100 İngilizce başvurularda ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği 
ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile 

birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler 
eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz) 

1. Fotoğraflı Özgeçmiş 
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti 
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans) 
5. Not Döküm Belgesi (Transkript) 
6. ALES belgesi 
7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış 

oldukları puanı belirten belge 
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge 
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların 

dosyası (Portfolyo) 
10. Kayıtlı oldukları Üniversitelerden alacakları öğrenci durum belgesi 
    10944/1-1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı 

Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır. 

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri 

ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 

çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı altı nüsha olarak bir dilekçe ekinde 

rektörlüğe teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 

olarak gösterir. 

2- Doktor öğretim üyesi ve Doçent adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde dört nüsha olarak, teslim eder. 

İstenen Belgeler: 

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik 

unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış 

diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.) 

- Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 

posta ile yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge 

ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Not: 1. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; 

www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Fakülte 
Bölüm/Anabilim 

Dalı/ Program 
Kadro Sayısı 

Kadro 

Ünvanı 
Özel Şart 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Beslenme Diyetetik alanında 

doktora yapmış olmak. İngilizce 

ders verme kriterlerini sağlıyor 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 
1 Doçent 

Doçentliğini Beslenme Diyetetik 

alanından almış olmak. İngilizce 

ders verme kriterlerini sağlıyor 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 
1 Profesör 

Doçentliğini Beslenme Diyetetik 

alanından almış olmak. İngilizce 

ders verme kriterlerini sağlıyor 

olmak. 

 10967/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10763/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10763/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10763/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10763/9/1-1 
  

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 
 10763/10/1-1 
  

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 
 10763/11/1-1 
  

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 
 10763/12/1-1 
  

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 
 10763/13/1-1 
  

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 
 10763/14/1-1 
  

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 
 10763/15/1-1 
  

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 
 10763/16/1-1 
  

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 
 10763/17/1-1 
  

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 
 10763/18/1-1 
  

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 
 10763/19/1-1 
  

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 
 10763/20/1-1 
  

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 
 10763/21/1-1 
  

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 
 10763/22/1-1 
  

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 
 10763/23/1-1 
  

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 
 10763/24/1-1 
  

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 
 10763/25/1-1 
  

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 
 10763/26/1-1 
  

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 
 10763/27/1-1 
  

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 
 10763/28/1-1 
  

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 
 10763/29/1-1 
  

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 
 10763/30/1-1 
  

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 
 10763/31/1-1 
  

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 
 10964/1-1 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 
 10966/1-1 
  

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 
 11002/1-1 
 
  

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 

 



14 Kasım 2021 – Sayı : 31659 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 
 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2021 – Sayı : 31659

Sayfa
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında

Yönetmelik
–– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi

Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/30)
–– 2021 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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