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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 5/A maddesinin birinci fıkrası yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s)
bendinde yer alan “elektrik depolama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ünitesini veya” ibaresi
eklenmiş, (iiiiii) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş-
tir.

“iiiiii) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek de-
polayabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek sisteme
verebilen tesisi,”

“jjjjjj) Depolamalı elektrik üretim tesisi: Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve on bi-
rinci fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini,”
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “üretim veya elektrik depolama” ibarelerinden sonra

gelmek üzere “ünitesinin veya” ibareleri eklenmiştir.

“a) Bakanlık tarafından kabulü yapılmış bir üretim veya elektrik depolama ünitesine

veya tesisine ilişkin kayıt işlemlerinin tamamlanmamış olması halinde, söz konusu üretim veya

elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik ener-

jisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. İletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik

enerjisi miktarına ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından herhangi bir tahakkuk ve ödeme

yapılmaz. Bu üretim veya elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin iletim veya dağıtım sis-

teminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mev-

zuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer

alan “Elektrik depolama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ünitesi veya” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “elektrik depolama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ünitesi veya” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “üretim tesislerine ait lisanslar ile” ibaresinden ve (ç) bendinde yer alan “Üretim tesisleri,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “depolamalı elektrik üretim tesisleri bünyesindeki elektrik de-

polama ünitesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “elektrik depolama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ünitesi veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “elek-

trik depolama” ibarelerinden sonra gelmek üzere “üniteleri veya” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 81 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.

“Depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin uygulamalar

MADDE 81/A- (1) 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

trik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında, depolamalı

elektrik üretim tesislerinin sisteme veriş miktarları, uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alın-

maz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kurul, bu madde kapsamında enerji dengesizlik ve kesinleşmiş günlük üretim/tü-

ketim programından sapma tutarının hesaplanmasında kaynak bazlı ve depolamalı elektrik üre-

tim tesisleri için farklı metodolojiler veya katsayılar uygulayabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 132/G maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “elektrik depolama” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ünitelerinin veya” ibareleri eklen-

miştir. 

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ııı) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ııı) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri: Rüzgâr, güneş, jeotermal,
biyokütle, dalga, akıntı ve gel-git ile kanal tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin
altında olan hidroelektrik üretim tesislerini,”

“dddd) Depolamalı elektrik üretim tesisi: Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve on bi-
rinci fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini,

eeee) Elektrik depolama kapasitesi: Elektrik depolama ünitesinin megavat-saat cinsin-
den depolayabileceği toplam elektrik enerjisi miktarını,

ffff) Elektrik depolama ünitesi kurulu gücü: Elektrik depolama ünitesinin anlık olarak
sisteme verebileceği megavat cinsinden azami gücü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce; bu
Yönetmelik kapsamındaki istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden
fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Bağlantı
noktası ve tesisin fiziki durumuna göre, Kurul, birden fazla projeye konu üniteleri, tek bir ön-
lisans veya lisans kapsamında değerlendirebilir. Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki
elektrik depolama ünitesi, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile birden çok
kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı kaynak ünitesi, ana kaynağa dayalı
tesisin ünitesi olarak kabul edilir ve tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendi-
rilir.”

“d) İcra takibi sonucu üretim tesisinin satışının kesinleşmesi üzerine satışa konu üretim
tesisini satın alan tüzel kişinin başvurması ve başvuru kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmesi hâlinde bu tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir ve söz konusu
lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Tedarik lisansında, varsa müstakil elektrik depolama tesis veya tesislerine; önlisans
veya üretim lisansında varsa üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine, depolamalı
elektrik üretim tesisinde ise elektrik depolama ünitesine ilişkin hükümlere de yer verilir.”

“(8) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin dolaylı pay
sahipleri arasında yabancı uyruklu ortakların bulunması halinde, söz konusu ortakların lisansa
nasıl dercedileceği Kurul kararı ile belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “YEKA için yapılacak başvurular” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında yapılacak başvurular” ibaresi eklenmiş,
on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“f) Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki önlisans başvurularında, bu fıkranın
(a) ve (b) bentleri kapsamındaki yükümlülüklerin belirlenmesinde, rüzgar veya güneş enerjisine
dayalı mekanik kurulu gücü ile elektrik depolama ünitesinin kapasitesine denk gelen bedeller
toplanarak birlikte değerlendirilir.”
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“(11) YEKA için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında
yapılacak başvurular hariç rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları açısından be-
şinci fıkranın (ç) bendinde aranan yükümlülükler ile Kurul kararı ile belirlenen bilgi ve belge-
lerin Kuruma sunulmasına ilişkin yükümlülükler söz konusu tüzel kişinin 15 inci maddenin
ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca bağlantı görüşünü kabul ve taahhüt etmesini veya etmiş sa-
yılmasını müteakip tanınacak doksan günlük süre içerisinde yerine getirilir.”

“(14) Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında önlisans başvurusunda bulunulması
halinde, bu maddede belirtilen hükümlere ek olarak;

a) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin elektriksel kurulu gü-
cünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranının azami 1 ol-
ması, 

b) Başvuruların, rüzgar enerjisine dayalı başvurular için asgari 20 MWe, güneş enerji-
sine dayalı başvurular için ise asgari 10 MWe kurulu güçte olması ve 250 MWe’yi aşmaması,

c) Taahhüt edilen elektrik depolama kapasitesinin söz konusu elektrik depolama ünitesi
kurulu gücüne oranının asgari 1 olması, 

ç) Taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin başvuruya konu santral sahası sınırları
içerisinde olması,

zorunludur. 
(15) Önlisans başvurularında talep edilen mekanik kurulu güç, elektriksel kurulu gücün

iki katını aşamaz.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.
“Depolamalı elektrik üretim tesisleri için 15 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen
usulde duyuru yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Rüzgar
veya güneş enerjisine dayalı” ibaresi “Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki başvu-
rular hariç rüzgar veya güneş enerjisine dayalı” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Depolamalı elektrik üretim tesisleri dahil, önlisans başvurusu kapsamında kurul-
ması planlanan elektrik üretim tesisinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi
de kurulmak istenmesi hâlinde elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu
hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.”

“(9) Depolamalı elektrik üretim tesisi için yapılan önlisans başvuruları aşağıdaki usule
göre değerlendirilir:

a) Başvurular 13 üncü madde hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınır. 
b) Değerlendirmeye alınan başvurular, değerlendirmeye alınma sırasına göre, bağlantı

görüşlerinin oluşturulması için TEİAŞ’a gönderilir. TEİAŞ, Kurum tarafından gönderilen sıraya
uygun olarak, bağlantı bölgesi kapasitesine ulaşıncaya kadar Kanunun 23 üncü maddesi kap-
samında bağlantı görüşü verir. Sıralanan başvurular içinde bağlantı bölgesi kapasitesini aşan
ilk başvuru sahibi tüzel kişiden, proje kurulu gücünü, kalan kapasite için revize etmesi talep
edilir. Bu fıkra kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda hesaplanan kapasitenin 12 nci mad-
denin on dördüncü fıkrasında belirtilen asgari limitlerin altında olması halinde TEİAŞ tarafın-
dan olumsuz görüş verilir. TEİAŞ tarafından verilen bağlantı görüşleri için ikinci fıkranın (c)
bendi uygulanır.

c) TEİAŞ tarafından olumlu bağlantı görüşü verilen önlisans başvuruları, Kurum in-
ternet sayfasında duyurulur. Duyurusu yapılan başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından on iş günü
içerisinde ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir. Olumlu

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2022 – Sayı : 32018



bağlantı görüşü verilen önlisans başvuruları teknik değerlendirme yapılmak üzere, Kurum ta-
rafından TEİAŞ’a bildirilen sıraya uygun olarak, Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Kurum tarafından bildirilen sıraya uygun olarak teknik değer-
lendirmeyi tamamlayarak Kuruma bildirir.  Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından santral
sahalarında kesişme veya çakışma tespit edilmesi halinde, Kurum tarafından sonraki başvuru
veya başvurulardan santral sahalarını revize etmesi talep edilir. Bu kapsamda yapılan değer-
lendirme sonucunda, sahası değişen başvuru veya başvurular, yeniden teknik değerlendirme
yapılmak üzere Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (ç) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından uygun bağlantı görüşü verilmeyen baş-
vurular ile 15 inci maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan değerlendirmede kalan
kapasiteyi kabul etmeyen başvurular.”

“ç) Ana kaynağı veya yardımcı kaynağından biri rüzgar, güneş, biyokütle veya jeoter-
mal olan tesisler ile depolamalı elektrik üretim tesisleri için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından teknik değerlendirmesi uygun bulunmayan başvurular.

d) YEKA için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında
yapılacak başvurular hariç Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ölçüm istasyonunun, üre-
tim tesisine ilişkin bilgi formunda verilen koordinatlara göre üretim tesisinin kurulacağı önli-
sans başvurusu yapılan santral sahası alanında yer almadığı bildirilen başvurular.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(5) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi ve üretim tesisine bütünleşik elektrik
depolama ünitesi kurmak amacıyla başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler ile depola-
malı elektrik üretim tesisi kapsamında başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler, birinci
ve ikinci fıkralardaki yükümlülüklerini yerine getirir. Bu yükümlülükler, kaynak bazında ayrı
ayrı veya birlikte yerine getirilebilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi, on ikinci
fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Rüzgâr veya güneş enerjisi ile biyokütle veya jeotermal enerjiye dayalı önlisanslar
için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulun-
ması, hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi,”

“ç) Yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisi ile biyokütle veya jeotermal enerjiye
dayalı olan önlisanslar için yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması,”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki lisans başvurularında, bu fıkranın (b) ve (d)
bendi kapsamındaki yükümlülüklerin belirlenmesinde, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı me-
kanik kurulu gücü ile elektrik depolama ünitesinin kapasitesine denk gelen bedeller toplanarak
birlikte değerlendirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi, altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için DSİ’den uygun görüş alınması, rüz-
gâr veya güneş enerjisi ile biyokütle veya jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri için Enerji
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması,”
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“(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansları kapsamında,
a) Lisansta belirlenen sahanın dışına çıkılmaması,
b) İşletme anında sisteme verilen gücün lisansta belirtilen kurulu gücü aşmaması,
c) Rüzgâr veya güneş enerjisi ile biyokütle veya jeotermal enerjiye dayalı lisanslar için

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulunması,
hidroelektrik kaynaklara dayalı lisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi, 

kaydıyla mekanik kapasite tadili uygun bulunabilir. Uygun bulma Kurul kararının veya
ana hizmet birimi işleminin tebliğ tarihinden itibaren ilgili işlemde belirlenen süre içerisinde
dördüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında belirlenen ilgili yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesi ile rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin
uygun bulma Kurul kararının veya ana hizmet birimi işleminin tebliğ tarihinden itibaren yüz
seksen gün içerisinde Kuruma sunulması kaydıyla mekanik kapasite tadili yapılabilir. Söz ko-
nusu yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, tadil başvurusu reddedil-
miş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki mekanik kapasite artışları, elektriksel kurulu güç artışı olarak
değerlendirilmez. Mekanik kapasite artışı kapsamında ilave edilecek toplam mekanik güç mik-
tarı, işletmede olanlar dahil, lisansa dercedilmiş elektriksel kurulu güç miktarından fazla ola-
maz.”
“Tedarik lisanslarına eklenecek her bir müstakil elektrik depolama tesisi için ayrı lisans tadili
başvurusunda bulunulur.”

“(21) Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden, elektrik depolama
ünitesi kurmayı taahhüt eden rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi
tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne kadar kapasite
artışına, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen koşullara uyulması kaydıyla, izin verilir. Bu
kapsamdaki tadil başvurusunun, 12 nci maddenin on dördüncü fıkrası hükmüne uygun olarak
yapılması zorunludur. Söz konusu tadil talepleri için bağlantı görüşlerinin oluşturulması 15 inci
maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi kapsamında yürütülür. Bu kapsamda kapasite artış
talebinde bulunan tesisler için ilave edilen elektrik depolama ünitesi ile rüzgar veya güneş ener-
jisine dayalı üniteler, depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında değerlendirilir.

(22) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin unvan deği-
şikliği, Kurul onayına tabidir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(8) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitelerinin iş-

letmede olmadığı uzlaştırma dönemlerinde, söz konusu depolamalı elektrik üretim tesislerinin
sisteme veriş miktarları, ilgili mevzuat uyarınca uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. 

(9) 12 nci maddenin on dördüncü fıkrası kapsamında kurulması taahhüt edilen elektrik
depolama ünitesinin, mücbir sebepler dışında, Kurul kararı ile belirlenen sürede işletmeye alın-
maması halinde lisans iptal edilir. 24 üncü maddenin yirmi birinci fıkrası kapsamında kurulması
taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin, mücbir sebepler dışında, Kurul kararı ile belirlenen
sürede işletmeye alınmaması halinde bu kapsamda tahsis edilen kurulu güç, lisanstan terkin
edilerek tadil kapsamında Kuruma sunulmuş olan teminat irat kaydedilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“k) Bu Yönetmelik kapsamında tesis edeceği kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri ile
kabulü yapılan üniteler için bakım-onarım kapsamında tedarik edilen ekipmanlar hariç; elektrik
üretim tesisi ve 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasa-
sında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında tesis edeceği elektrik depolama tesisi
veya ünitesinde, ilgili mevzuat ve standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında yer alan
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ve son beş yıl içerisinde üretilmiş türbin, jeneratör, kanat, panel, invertör, buhar kazanı, motor,
batarya gibi ana ekipmanları kullanmak,” 
“Bu fıkranın (k) bendi, yurt içinde imal edilmiş ekipman kullanacak lisans sahipleri için uygu-
lanmaz.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer
alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı mad-
denin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir. 

“i) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; 9/7/2020 tarihli ve 31180
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliğine
uygun olarak, üretim lisansları kapsamında düşey engel niteliğindeki her türlü tesis ve yapıya
ilişkin bilgiyi, yetkili fen adamları vasıtasıyla tespit etmek, söz konusu yönetmelik ekinde bu-
lunan tabloları belirtilen süreler içinde, tarif edilen nitelikte, tam, doğru, zamanında toplamak
ve doğruluğunu teyit ederek Harita Genel Müdürlüğü’ne göndermek ve bu bilgiyi güncel tut-
mak, üretim lisansı sahibi şirket yetkilisinin adı-soyadı imzası ile yetkili/sorumlu mühendis
onayı olacak şekilde, hem yazılı olarak hem de elektronik ortamda Harita Genel Müdürlüğü’ne
iletmek, bu kapsamdaki işlemlerin yerine getirilmesinde Harita Genel Müdürlüğü tarafından
verilen talimatları yerine getirmek,”

“(3) Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde
sisteme verilebilecek aktif çıkış gücü, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış olan ünitelerin
toplam elektriksel kurulu gücünü aşamaz. Üretim miktarının ana kaynağa dayalı geçici kabulü
yapılmış ünitelerin kurulu gücüne karşılık gelen enerji miktarından fazla olması halinde, söz
konusu fazla enerji, ilgili mevzuat kapsamında uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.
Ancak bu durum katılımcının ilgili mevzuattaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.”

“(8) Depolamalı elektrik üretim tesislerinde rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üniteler
bakımından elektrik depolama ünitesinin işletmeye alınan kurulu gücü kadar kapasite işletmeye
alınabilir. Söz konusu elektrik depolama ünitesinin tamamı işletmeye geçmeden; elektriksel
kapasite artışı veya birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında
tadil başvurusu yapılamaz.” 

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) YEKA için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki
başvurular hariç olmak üzere rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans baş-
vurularında, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu Bölüm kapsamında düzenlenen şartlara uygun
olarak son sekiz yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli ölçüm yapılması zorunludur. YEKA
için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki başvurular hariç
olmak üzere güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans başvurularında, tesisin
kurulacağı saha üzerinde, bu Bölüm kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak son sekiz
yıl içinde elde edilmiş, 6 ayı yerinde olmak üzere, en az bir yıl süreli ölçüm yapılması zorun-
ludur. Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları esnasında; “Önlisans ve Lisans
İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”da yer alan Ölçüm İstasyonu Kurulum
Raporu ve Ölçüm Sonuç Raporu MGM veya ilgili akredite kuruluş tarafından elektronik or-
tamda Kuruma sunulur.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(18) Depolamalı elektrik üretim tesislerinde; önlisans süresinin uzatılması ile üretim

lisanslarında tesis tamamlanma süresinin uzatılması kapsamındaki tadillerde lisans tadil be-
dellerinin belirlenmesinde, üretim tesisinin toplam mekanik kurulu gücü ile elektrik depolama
ünitesi kurulu gücü toplanarak birlikte değerlendirilir.  
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(19) Tedarik lisansına eklenecek her bir müstakil elektrik depolama tesisi için ayrı tadil
bedeli alınır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Depolamalı elektrik üretim tesislerinde, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama
ünitesinin lisansında belirlenen sürede kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulamayaca-
ğının tespit edilmesi,”

“(7) Depolamalı elektrik üretim tesisi için önlisans başvuru aşamasında Kuruma sunulan
teminat, lisans alınıncaya kadar iade edilmez. Depolamalı elektrik üretim tesisinin elektrik de-
polama ünitesine ilişkin lisans başvurusunda sunulan teminat, söz konusu elektrik depolama
ünitesinin tamamı işletmeye geçinceye kadar iade edilmez.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile
üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri dahil, elektrik piyasasında üretim faali-
yetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa
konu faaliyetleri için gerekli olan ve kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin
kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul ta-
rafından karar alınır. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri Kanunun
19 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde sonuçlandırılır. Müstakil elektrik depolama
tesisleri ile bu tesislerin bağlantısına ilişkin tesisler için arazi edinimi veya kullanım hakkı te-
sisine ilişkin Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “edilmesi,” ibaresi “edilmesi ile kefalet
verilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

“g) Önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrol değişikliği oluşturmayacak
şekilde yapılan doğrudan veya dolaylı pay değişikliklerine,”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Düşey engel verileri
GEÇİCİ MADDE 35- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kabulü yapı-

larak kısmen veya tamamen işletmeye geçen rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel
kişiler, Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliğine uygun olarak, üretim lisans-
ları kapsamında düşey engel niteliğindeki her türlü tesis ve yapıya ilişkin bilgiyi, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Harita Genel Müdürlüğüne sunmak zorun-
dadır.

Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde teknik değerlen-
dirme yapılması 

GEÇİCİ MADDE 36- (1) Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik enerjisi üre-
tim tesisleri için yapılan önlisans başvuruları ile önlisans ve lisans tadil başvurularının sonuç-
landırılmasında, Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Bakanlık/Enerji İş-
leri Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirme yapılmasına ilişkin usul ve esaslara iliş-
kin düzenlemenin yürürlük tarihine kadar bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanmaz.

Müstakil elektrik depolama tesisi başvuruları
GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, lisansına müs-

takil elektrik depolama tesisi dercedilmesi uygun bulunan tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin,
depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
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3 ay içerisinde önlisans başvurusunda bulunmaları hâlinde, söz konusu müstakil elektrik de-
polama tesisleri için verilmiş olumlu bağlantı görüşleri, bu tüzel kişiler tarafından yapılacak
önlisans başvuruları için de geçerlidir. Ancak, önlisans başvuruları için geçerli olacak güç, her
bir tedarik lisansı kapsamında;

a) 250 MW ve altında olan müstakil elektrik depolama tesisleri için, olumlu görüş ve-
rilen kurulu gücü,  

b) 250 MW’ın üstünde olan müstakil elektrik depolama tesislerinde, 250 MW güce,
olumlu görüş verilen toplam kurulu gücün 250 MW’ı aşan kısmının yarısına tekabül eden güç
ilave edilerek bulunacak toplam gücü,

aşamaz. Bu fıkra kapsamında önlisans başvuruları için geçerli olan güç, her hâlde 500
MW’ı geçemez.

Depolamalı elektrik üretim tesisi önlisans başvurularının değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 38- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2023 tarihine

kadar, 12 nci maddenin on dördüncü fıkrası ile geçici 37 nci madde kapsamında yapılacak ön-
lisans başvuruları için; söz konusu başvuruların 13 üncü madde hükümleri kapsamında değer-
lendirmeye alınması aşamasında, asgari sermaye ve teminat sunulmasına ilişkin yükümlülükler
başvuru aşamasında aranmaz. Ancak bu kapsamda yapılan başvurunun değerlendirmeye alın-
dığı tarihten itibaren 90 gün içeresinde teminatın, önlisans verilmesine ilişkin Kurul kararının
bildirim tarihinden itibaren 90 gün içeresinde de asgari sermaye yükümlülüklerinin yerine ge-
tirilmesi zorunludur. Bu süreler içerisinde söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
halinde; önlisans başvurusu Kurul kararı ile reddedilir, önlisans verilmiş ise Kurul kararı ile
sonlandırılır.”

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA DEPOLAMA FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Pi-
yasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depo-
layabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek sisteme
verebilen tesisi,”

“l) Depolamalı elektrik üretim tesisi: Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve on birinci
fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “bütünleşik elektrik depolama ünitesi” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama
ünitesi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Şebeke işletmecileri tarafından kurulan elektrik depolama tesisi,”
“(3) 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde çağrı mektubu alan ve ihtiyaç fazlası enerji
için aylık mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde elektrik depolama tesisi
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kurulabilir. Ancak, bu kapsamda kurulacak elektrik depolama tesislerinin Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan şartları
sağlaması zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci,
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik elektrik
depolama ünitesi kurabilir.”

“(3) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile
üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine şebekeden çekilip tekrar şebekeye verilen
enerji, ilgili üretim tesisinin ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik veya alım garantisi
kapsamına girmez.

(4) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile
üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesindeki kayıp enerji, ilgili üretim tesisinin
ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik veya alım garantisi kapsamına girmez. Bu kap-
samdaki kayıp enerji için herhangi bir bedel ödenmez.

(5) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile
üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, ayrı bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi
olarak kaydedilir.”

“(7) Depolamalı elektrik üretim tesisleri ile bütünleşik elektrik depolama ünitesinin yer
aldığı üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme vereceği enerji miktarı, üretim te-
sisinin lisansına dercedilen elektriksel kurulu gücü ile yapabileceği üretim miktarını geçemez.”

“(8) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi ile üretim
tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantısı EK-1’de verilen bağlantı şekline
göre yapılır.

(9) Depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, iletim veya da-
ğıtım sistemine elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesi zorunludur. Depolamalı elektrik
üretim tesislerinin sekizinci fıkrada tanımlanan bağlantı şekline göre tesis edilmesi halinde sis-
teme verilen enerji, elektrik depolama ünitesi üzerinden sisteme verilmiş olarak kabul edilir.
Bağlantı konfigürasyonlarına, ölçüm ve işletmede olma durumunun izlenmesine ilişkin bu fıkra
hükmünün uygulanmasını sağlayacak şekilde ilgili şebeke işletmecisi tarafından gerekli tüm
tedbirlerin alınması zorunludur.

(10) Bu madde kapsamında kurulan elektrik depolama ünitelerinden; ilgili mevzuat
uyarınca gerekli şartları sağlayanlar yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olanlar
dengeleme güç piyasasına katılabilir.

(11) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi
için özel düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla, bu madde kapsamındaki hükümler uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Şebeke işletmecileri tara-
fından kurulan elektrik depolama tesisleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-1 eklenmiştir.
MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, sorumlu oldukları dağıtım sistemine OG ge-
rilim seviyesinden bağlı olan üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, müstakil
elektrik depolama tesisleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri tarafından şebekeye verilen
ve şebekeden çekilen MW ve MVAr bilgilerini, bağlantı noktalarına ilişkin bilgileri ve TEİAŞ
tarafından talep edilecek diğer bilgileri, üretim kaynağını da içerecek şekilde, ilgili dağıtım li-
sansı sahibi tüzel kişiye ait SCADA kontrol merkezi üzerinden TEİAŞ SCADA sistemine ak-
tarır. Söz konusu tesis sahibi tüzel kişiler, bu amaçla gerekli sistemleri kurmak ve gerekli ile-
tişim linkini sağlayarak ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ait SCADA kontrol merkezine
bağlanmakla yükümlüdür. SCADA kontrol merkezi tarafında bu amaçla iletişim linki dışında
ihtiyaç duyulacak diğer teçhizata dair  yapılacak çalışmalar, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişinin sorumluluğundadır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE 

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci
maddesinde yer alan “6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üze-
re “7 nci ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“ee) Depolamalı elektrik üretim tesisi: Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve on birinci
fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklen-
miştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olup
18/11/2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş tarihe kadar kıs-
men veya tamamen işletmeye girmiş veya girecek olan üretim tesisleri ile Kanunun 7 nci mad-
desinin onuncu fıkrası kapsamında kurulan üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel
kişiler, lisansına dercedilen ilk kurulu gücün;

a) Tamamının işletmeye giriş tarihinden,
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b) Tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılması halinde, YEKDEM’e ilk katıldığı

tarihten itibaren on yıl süreyle YEKDEM’den yararlanabilir. 17/9/2020 tarihli ve 2949 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar kısmen veya

tamamen işletmeye girecek olan üretim tesisleri 31/12/2030 tarihine kadar YEKDEM’den fay-

dalanabilir. Kanunun 7 nci maddesinin on birinci fıkrası kapsamında yapılan kapasite artışları

hariç olmak üzere, 28/2/2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri Kurum tarafından uygun

bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen tüzel kişiler, söz konusu kurulu güç

artışı için YEKDEM’den yararlanamaz. Ancak Kanunun 7 nci maddesinin on birinci fıkrası

kapsamındaki kapasite artışları, söz konusu üretim tesisinin kalan YEKDEM süresi boyunca

YEKDEM’den yararlanır.”

“(7) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile

YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin uzlaştırmaya

esas veriş miktarına ilişkin olarak;

a) Üretim tesisinde üretilerek depolandıktan sonra şebekeye verilen enerjinin YEKDEM

kapsamında olduğu,

b) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile

YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine herhangi bir

uzlaştırma döneminde enerji çekilmesi halinde, söz konusu enerjinin öncelikle şebekeden çe-

kildiği ve şebekeden çekilen miktar kadar enerjinin YEKDEM’e tabi olmaksızın elektrik de-

polama ünitesinden verildiği,

c) (b) bendi kapsamında şebekeden çekilen miktarın üzerinde elektrik depolama ünite-

sinden şebekeye verilen enerjinin YEKDEM kapsamında olduğu,

kabul edilir.

(8) Depolamalı elektrik üretim tesisi ile YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bü-

tünleşik elektrik depolama ünitesinin bulunduğu üretim tesislerinde; şebekeye üretim tesisinin

elektriksel kurulu gücü ile üretebileceği enerjiden fazla enerji verilmesi halinde, söz konusu

enerji öncelikle ilgili üretim tesisinin uzlaştırmaya esas veriş miktarından düşülür.

(9) 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Li-

sans Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamındaki depolamalı elektrik üre-

tim tesislerinden sisteme verilen enerji uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“UEVMi,b,t,u” tanımındaki “u uzlaştırma dönemine ait” ibaresinden sonra gelmek üzere

“YEKDEM kapsamındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“UEVMi,b,t,u” ve dördüncü fıkrasında yer alan “UEVMc,b,t,u” tanımlarındaki “u uzlaştırma

dönemine ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “YEKDEM kapsamındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“UEVMi,b,t,u” tanımındaki “u uzlaştırma dönemine ait” ibaresinden sonra gelmek üzere

“YEKDEM kapsamındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HAVA ARACI MİLLİYETİ VE TESCİL İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

(SHY-7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı
Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Kimlik plakası: Hava aracının asgari olarak uyruğu ile birlikte tescil işaretinin yazılı
olduğu yanmaz materyalden oluşan plakayı,”

“s) Hafif hava aracı 1: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg ve altında
olan çok hafif hava aracı kapsamına girmeyen havadan ağır hava araçlarını,

ş) Hafif hava aracı 2: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg üzerinde
ve 2000 kg ve altında olan havadan ağır hava araçlarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Bu hüküm kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER GÜVENCE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl

amaçlı kullanılan nükleer maddeler ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin bildirimine, tespitine ve takibine iliş-
kin hususları düzenlemek ve bu madde, ekipman ve malzemelerin yetkisiz olarak kullanılma-
sının, nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesinin önlenmesini ve
bu yöndeki girişimlerin zamanında saptanmasını sağlamak üzere Kurum tarafından kurulan
ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemi çerçevesinde uyulacak usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/8/1981 tarihli ve 8/3527 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Ara-
sında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik De-
netimi Uygulamasına Dair Anlaşma ve 7/6/2001 tarihli ve 2001/2643 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla onaylanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak
Güvenlik Denetiminin Uygulanmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı Arasındaki Anlaşmaya Ek Protokol çerçevesinde; tesisleri ve tesis dışı
yerleri; nükleer maddeleri; nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlan-
mış ekipman ve malzemeleri; nükleer yakıt çevrimine yönelik planları ve araştırma geliştirme
faaliyetlerini; kaynak madde çıkarma ve işleme faaliyetleri yapan, nükleer madde bulunduran,
kullanan, depolayan, işleyen, üreten, devreden, ithal veya ihraç eden, nükleer yakıt çevrimi
için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerle ilgili faaliyet yürüten
gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

(2) Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından transit geçirilen;
a) Nükleer maddeler,
b) Nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve

malzemeler,
bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme

Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilmesi gereken ilkesi: Herhangi bir konu veya işi ancak görev veya sorumlulukları

gereği öğrenmekle, incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla yükümlü bulunan-
ların yetkileri düzeyinde bilgi sahibi olmasını ve erişim sağlamasını,

b) Defter envanteri: Madde denkleştirme alanındaki iki fiziksel envanter alımı arasında
yapılan envanter değişikliklerinin cebirsel toplamını,
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c) Ek erişim: Ek Protokol uyarınca saha ve diğer yerlere, beyan edilmemiş nükleer mad-
de ya da faaliyet olup olmadığının doğrulanması amacıyla UAEA denetçilerinin erişimini,

ç) Ek Protokol: 7/6/2001 tarihli ve 2001/2643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onay-
lanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik De-
netiminin Uygulanmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı Arasındaki Anlaşmaya Ek Protokolü,

d) Etkin kilogram: Nükleer madde sayım ve kontrol sisteminde kullanılan ve;
1) Plütonyum için kilogram cinsinden ağırlık,
2) Uranyum-235 veya uranyum-233 bakımından %1 veya daha fazla zenginleştirilmiş

uranyum için kilogram cinsinden ağırlığının zenginliğinin karesi ile çarpımından elde edilecek
değer,

3) Uranyum-235 veya uranyum-233 bakımından %0,5’ten daha fazla %1’den daha az
zenginleştirilmiş uranyum için kilogram cinsinden ağırlığının 0,0001 ile çarpımından elde edi-
lecek değer,

4) Toryum veya %0,5 ya da daha düşük zenginlikli tüketilmiş uranyum için kilogram
cinsinden ağırlığının 0,00005 ile çarpımından elde edilecek değer,

olarak belirlenen özel birimi,
e) Fiziksel envanter: Bir madde denkleştirme alanı içerisindeki tüm nükleer maddelerin

tanımlı bir prosedüre göre ölçülen veya hesaplanan yığın miktarlarının toplamını,
f) Gönderici alıcı farkı: Her bir yığın için gönderici madde denkleştirme alanında beyan

edilen ile alıcı madde denkleştirme alanında ölçülen nükleer madde miktarları arasındaki farkı,
g) Güvence Denetimi Anlaşması (GDA): 20/8/1981 tarihli ve 8/3527 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı Arasında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Gü-
venlik Denetimi Uygulamasına Dair Anlaşmayı,

ğ) İşletme kayıtları: Her bir madde denkleştirme alanı için;
1) Nükleer maddenin bileşim ve miktarındaki değişikliklerin belirlenmesinde kullanılan

işletme verilerini,
2) Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu, örnek alma ve analizlere ilişkin kayıtlar ile ölçüm

sonuçlarının belirsizliklerini,
3) Fiziksel envanter alımına hazırlık aşamasında ve envanterin alınması sırasında ya-

pılan faaliyetleri,
4) Herhangi bir şekilde envanterde meydana gelebilecek olan kayıp ve kazançların ne-

denleri ile nükleer madde envanterinin kontrolü için uygulanacak olan prosedürleri,
h) Kaynak madde: Doğada var olan izotopların karışımını içeren uranyum ve toryum

ile tüketilmiş uranyum, toryum, bunlardan herhangi birinin metal, alaşım, kimyasal bileşik
veya konsantre edilmiş hâli ve Kurumun belirleyeceği oranda yukarıdakilerden birini veya
daha fazlasını içeren diğer maddeleri,

ı) Kilit Ölçüm Noktası (KÖN): Nükleer madde akışı veya envanterinin belirlenebilmesi
için nükleer maddenin ölçülebilecek şekilde bulunduğu yeri,

i) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
j) Madde Denkleştirme Alanı (MDA): İçine veya dışına transfer edilen nükleer madde

miktarının belirlenebildiği ve içindeki nükleer maddenin fiziksel envanterinin alınabildiği Ku-
rumun uygun bulduğu yeri,

k) Nükleer güvence: GDA ve Ek Protokol ile Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu di-
ğer ilgili ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile üyeliklerinden kaynaklananlar da dâhil
olmak üzere nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik yükümlülükleri,
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l) Nükleer madde: Kaynak maddeler ve özel bölünebilir maddeleri,
m) Nükleer madde sayım ve kontrolü: GDA kapsamında; tesis ve tesis dışı yerlerdeki

nükleer madde miktarlarını ve bu miktarlardaki değişiklikleri belirli süreler içinde tespit etmek,
kayıt altına almak ve doğrulamak için yürütülen faaliyetleri,

n) Nükleer madde sayım ve kontrol personeli: Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tara-
fından, nükleer madde sayım ve kontrolüne ilişkin yetkilendirilen ve görevlendirilen, bu Yö-
netmelikte belirlenen niteliklere sahip kişiyi,

o) Nükleer madde sayım ve kontrol sistemi: Tesis veya tesis dışı yerlerde nükleer madde
sayım ve kontrolü amacıyla kurulan, bu Yönetmelik kapsamındaki tüm sorumlulukların nasıl
yerine getirileceğini detaylı olarak gösteren ve Tasarım Bilgisi Sualnamesi veya Tesis Dışı Yer
Bilgi Sualnamesinde tanımlanan sistemi,

ö) Nükleer Transfer Uyarı Listesi: Nükleer güvence kapsamında ihracat kontrolüne
tabi, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, mal-
zeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojiden oluşan eşya listesini,

p) Nükleer yakıt çevrimi: Nükleer maddenin dönüştürülmesi, zenginleştirilmesi, nükleer
yakıt imalatı, nükleer yakıtların yeniden işlenmesi, plütonyum, yüksek zenginliğe sahip uran-
yum ya da uranyum-233 içeren atıkların işlenmesi ve reaktörler ile nükleer fisyon açısından
kritik olabilen tesislere ilişkin faaliyetleri,

r) Nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve
malzemeler: Ek Protokol Ek-II’de yer alan eşyayı,

s) Özel bölünebilir madde: Plütonyum-239, uranyum-233, uranyum-235 veya uran-
yum-233 izotopları bakımından zenginleştirilmiş uranyum veya bunlardan birini veya birden
fazlasını içeren herhangi bir madde ile Kurumun belirleyeceği diğer bölünebilir maddeleri,

ş) Saha: Sınırları Kurum tarafından belirlenen, kapatılmış olanlar da dâhil bütün tesis
veya tesis dışı yerler ve bunların hizmet binaları ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak ta-
sarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler ile ilgili binaları içeren yeri,

t) Sayılamayan nükleer madde miktarı: Fiziksel envanter ve defter envanteri arasındaki
farkı,

u) Sayım kayıtları: Her bir MDA için;
1) Defter envanterini belirlemek amacıyla artma ve azalmaları gösteren envanter deği-

şikliklerini,
2) Envanterde bulunan yığınların yerlerini,
3) Fiziksel envanteri belirlemek için kullanılan ölçüm sonuçlarını,
4) Tespit edilen hataların gerekçeleri ile birlikte düzeltilmesine ilişkin kayıtları,
5) Gönderici alıcı farkları ile sayılamayan nükleer madde miktarına ilişkin açıklamaları,
ü) Tasarım Bilgisi Sualnamesi (TBS): Tesis tasarım bilgilerinin ayrıntılı olarak yer ala-

cağı UAEA formatına uygun dokümanı,
v) Tesis: Nükleer reaktörler, nükleer fisyon açısından kritik olabilen tesisler, nükleer

yakıt çevrimi kapsamında dönüştürme, zenginleştirme, imalat, yeniden işleme ve depolama
tesisleri ile bir etkin kilogramdan daha fazla nükleer madde bulunduran yerleri,

y) Tesis dışı yer (TDY): Bir etkin kilogram veya daha az miktarda nükleer maddenin
bulundurulduğu, kullanıldığı, depolandığı, üretildiği veya işlendiği ancak tesis olmayan yerleri,

z) Tesis Dışı Yer Bilgi Sualnamesi: Tesis dışı yere ait bilgilerin yer aldığı UAEA for-
matına uygun dokümanı,

aa) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu: Tesisler için yetkilendirilen kişiyi, tesis dışı yer-
ler için ise işleten kişiyi,
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bb) Tüketilmiş uranyum: İçeriğindeki uranyum-235 izotopu miktarı doğadaki miktardan
daha az olan uranyumu,

cc) UAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını,
çç) Yetkilendirilen kişi: 7381 sayılı Kanun kapsamındaki bir faaliyetin yürütülmesi için

Kurum tarafından kendisine lisans, izin veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi,
dd) Yığın: Bir KÖN’de sayım amacıyla oluşturulan ve fiziksel form, kimyasal bileşim,

ışınlanma durumu ile muhafaza kapları bakımından tek bir küme olarak tanımlanabilen nükleer
madde grubunu,

ee) Yüksek zenginlikli uranyum: İçeriğindeki uranyum-235 izotopu miktarı %20 veya
daha fazla zenginleştirilmiş uranyumu,

ff) Zenginleştirilmiş uranyum: İçeriğindeki uranyum-235 izotopu miktarı doğadaki mik-
tardan daha fazla olan uranyumu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Bildirimler
Ek Protokol bildirimleri
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştiren

gerçek veya tüzel kişiler, her takvim yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiyi takip
eden yılın mart ayına kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirimlerin biçim
ve içeriği Kurum tarafından belirlenir:

a) Nükleer madde kullanılmasa dahi, nükleer yakıt çevrimine yönelik araştırma ve ge-
liştirme faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin proje veya yayın çalışmaları.

b) Nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve
malzemelerle ilgili faaliyetler.

c) Uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme faaliyetleri.
ç) Nükleer yakıt imalatı veya zenginleştirme yapmak için gerekli olan saflık ve bileşime

sahip olmayan ancak miktarı bir ton veya üzeri olan uranyum ve toryum kaynak maddelerini
bulundurma, ithalat veya ihracat faaliyetleri.

d) İçeriğinde plütonyum, yüksek zenginlikli uranyum ya da uranyum-233 bulunan atık-
ların işlenmesi veya depolanması faaliyetleri.

e) Nükleer yakıt çevrimi ile ilgili olarak gelecek on yıllık süre içerisinde yapılması plan-
lanan faaliyetler.

f) Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan madde, malzeme ve ekipmanların ihracat
faaliyetleri.

(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, saha haritası ile sahada bulunan binaların kul-
lanım amacına ve muafiyet kapsamında bulunan malzemelere ilişkin bilgileri takip eden yılın
mart ayına kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(3) Kurum gerekli gördüğünde, gerçek veya tüzel kişilerden ilave bilgi ve belge talep
edebilir.

Diğer bildirimler
MADDE 6- (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, nükleer maddenin ithal veya ihraç

edilmesi söz konusu olduğunda, nükleer madde alınmadan veya gönderilmeden en az otuz gün
önce nükleer maddeye ilişkin aşağıda yer alan bilgileri Kuruma bildirmekle yükümlüdür:

a) Miktarı, fiziksel formu, kimyasal bileşimi, zenginliği veya izotopik bileşimi, kullanım
amacı.

b) Taşıma paketi sayısı, taşıma kaplarının tanımları ve fotoğrafları.
c) Gönderici ve alıcı ülkenin adı.
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ç) Taşıma şekli, taşıyıcı firma bilgisi.
d) Gönderme tarihi ile yaklaşık varış tarihi.
e) Türkiye gümrük bölgesine giriş yapacağı sınır kapısı.
f) İlgili mevzuat uyarınca fiziksel koruma gereklerinin yerine getirilme şekli.
g) Gönderme için paketleneceği veya gelen paketin açılacağı, tanımlanacağı, miktar ve

bileşiminin doğrulanacağı yer ve tarihler.
ğ) Kurum tarafından bu fıkra kapsamında istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Kurum gerekli gördüğünde, gerçek veya tüzel kişilerden ilave bildirim talep edebilir.

Bu bildirimler her talep için Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sistemi
Nükleer madde sayım ve kontrolünün başlatılması
MADDE 7- (1) Nükleer yakıt imalatı ile zenginleştirmeye uygun bileşim ve saflıkta

nükleer maddelerin üretilmesi veya ithal edilmesi ya da tespit edilmesi durumunda söz konusu
maddeler için nükleer madde sayım ve kontrolü başlatılır.

(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek
üzere bir nükleer madde sayım ve kontrol sistemi kurmakla yükümlüdür.

Tesisler için tasarım bilgisi sualnamesi
MADDE 8- (1) Tesisler için nükleer madde sayım ve kontrol sistemini de içeren TBS,

yetkilendirilen kişi tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur.
(2) Yeni kurulacak tesisler için TBS, tesis inşaatı başlamadan en az iki yüz on gün önce,

öngörülen tasarıma göre hazırlanır ve Kuruma sunulur. TBS, nükleer maddenin tesise ilk giri-
şinden en az iki yüz on gün önce tesisin inşa edildiği plana göre güncellenir ve Kuruma sunu-
lur.

(3) TBS bilgilerinde değişiklik olması durumunda, TBS güncellenerek değişikliği takip
eden otuz gün içerisinde Kuruma sunulur.

(4) TBS bilgilerinde hata veya eksiklik bulunması durumunda Kurum yetkilendirilen
kişiden ilgili düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir.

Tesis dışı yerler için bilgi sualnamesi
MADDE 9- (1) Tesis dışı yerler için nükleer madde sayım ve kontrol sistemini de içeren

Tesis Dışı Yer Bilgi Sualnamesi, tesis dışı yerleri işleten kişi tarafından hazırlanarak Kuruma
sunulur.

(2) Yeni kurulacak tesis dışı yerler için Tesis Dışı Yer Bilgi Sualnamesi, nükleer mad-
denin tesis dışı yere ilk girişinden en az on beş gün önce hazırlanır ve Kuruma sunulur.

(3) Tesis Dışı Yer Bilgi Sualnamesinde değişiklik olması durumunda, Tesis Dışı Yer
Bilgi Sualnamesi güncellenerek değişikliği takip eden otuz gün içerisinde Kuruma sunulur.

(4) Tesis Dışı Yer Bilgi Sualnamesi bilgilerinde hata veya eksiklik bulunması durumun-
da Kurum yetkilendirilen kişiden ilgili düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir.

Nükleer madde sayım ve kontrolünden muafiyet
MADDE 10- (1) Aşağıda yer alan miktar ve özelliklere sahip olan nükleer maddeler

için nükleer madde sayım ve kontrolüne ilişkin muafiyet istenmesi durumunda, tesis veya tesis
dışı yer sorumlusu Kuruma başvurur:

a) Cihazlarda sensör bileşeni olarak kullanılan gram mertebesinde ya da daha az mik-
tarlardaki nükleer maddeler.

b) Plütonyum–238 içeriği kütlece %80’i aşan plütonyum.
c) Nükleer olmayan amaçlar için kullanılacak olan nükleer maddeler.
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(2) Muafiyet talebinin Kurum tarafından uygun bulunması durumunda ilgili nükleer
maddeler, nükleer madde sayım ve kontrolünden muaf tutulur.

(3) Muafiyet kapsamındaki maddeler belirtilen amaç dışında kullanılamaz, üzerinde iş-
lem yapılamaz ve nükleer madde sayım ve kontrolüne tabi nükleer maddeler ile bir arada de-
polanamaz.

(4) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusunun talebi veya Kurum tarafından muafiyet ko-
şullarının sağlanmadığına yönelik tespitte bulunulması durumunda Kurum muafiyeti kaldıra-
bilir.

Nükleer madde sayım ve kontrolünün sona ermesi
MADDE 11- (1) İhracı gerçekleştirilen nükleer maddeler için nükleer madde sayım ve

kontrolü sonlandırılır.
(2) Nükleer maddelerin herhangi bir nükleer faaliyette kullanılamayacak şekilde sey-

reltildiğinin veya tekrar nükleer madde kazanılamayacak bir atık hâline geldiğinin tespit edil-
mesi durumunda ilgili nükleer maddeler için nükleer madde sayım ve kontrolü sonlandırılır.

Tesis veya tesis dışı yer sorumlusunun yükümlülükleri
MADDE 12- (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu;
a) Nükleer madde sayım ve kontrolü ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini ve Kuruma

bildirimlerin yapılmasını,
b) Nükleer madde sayım ve kontrol personelinin tayin edilmesini ve bu personelin

UAEA veya Kurumun konuya ilişkin düzenleyeceği eğitim veya bilgilendirme seminerlerine
katılmasını,

c) Nükleer madde akışını ve stoklarını belirlemek amacıyla MDA kurulmasını ve
KÖN’lerin tanımlanmasını,

ç) İşletme ve sayım kayıtlarının tutulmasını ve rapor hazırlama prosedürlerinin belir-
lenmesini,

d) Hazırlanan prosedüre göre fiziksel envanterin belirlenmesini,
e) İç denetimin gerçekleştirilmesini,
f) Nükleer maddenin fiziksel olarak korunduğunun ve yerinde bulunduğunun tespiti

için insan veya cihazlar tarafından uygulanan izleme tedbirleri ile nükleer maddenin bulunduğu
kap veya odalara uygulanan, bozulmadan veya kırılmadan nükleer maddeye erişimin mümkün
olamayacağı mühürleme tedbirleri dâhil detayları TBS’de belirlenen önlemlerin alınmasını,

g) Nükleer madde sayım ve kontrol sistemine yönelik örnek alma usullerinin belirlen-
mesini,

ğ) Nükleer madde sayım ve kontrol personeli tarafından hazırlanan bildirim, kayıt ve
raporların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasını,

h) Sabit olarak yerleştirilen UAEA ve/veya Kurum ekipmanının olumsuz çevresel ko-
şullardan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını,

sağlamakla yükümlüdür.
Nükleer madde sayım ve kontrol personeli
MADDE 13- (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, nükleer madde sayım ve kontrol

personelini tayin eder ve Kuruma bildirir.
(2) Nükleer madde sayım ve kontrol personelinin aşağıda yer alan niteliklere sahip ol-

ması gerekir:
a) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusunun belirleyeceği periyot ve yöntemlerle belge-

lenmiş; zihinsel uyanıklık, duygusal denge, sesli, yazılı ve görsel uyarıları algılayacak ve ken-
dini ifade edebilecek iletişim becerileri ile hareket yeteneği kapsamında yeterli kapasiteye sahip
olmak.
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b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin ya da bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mü-
hendislik ya da temel bilimler dallarının birinden mezun olmak.

c) Kurum veya UAEA tarafından düzenlenen nükleer madde sayım ve kontrol eğitimi
veya bilgilendirme seminerine katılmış olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nükleer Madde Devir İşlemleri

Nükleer maddenin devri
MADDE 14- (1) Nükleer maddenin devredilecek olması durumunda tesis veya tesis

dışı yer sorumlusu, nükleer maddeye ilişkin aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile Kuruma baş-
vurur:

a) Nükleer maddenin miktarı, fiziksel formu, kimyasal bileşimi, zenginliği veya izoto-
pik bileşimi ve kullanım amacı.

b) Nükleer maddeyi devralacak tesis veya tesis dışı yerin adı ve planlanan gönderilme
tarihi ile devralıcının devri kabul ettiğine ilişkin taahhütname.

c) Taşıma şekli, taşıyıcı firma bilgisi.
ç) Taşıma paketi sayısı.
d) İlgili mevzuat uyarınca fiziksel koruma gereklerinin yerine getirilme şekli.
e) Kurum tarafından bu kapsamda istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Kurum tarafından uygun bulunması durumunda, nükleer madde Kurumun belirle-

yeceği süre içerisinde devredilir.
(3) Nükleer maddenin Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde devredilmediği

durumlarda Kuruma tekrar başvuruda bulunulması gerekir.
(4) Nükleer maddeyi devralan ve devreden tesis veya tesis dışı yer sorumluları, 15 inci

maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, envanter değişikliği raporunu Kuruma sunar.
(5) Tesis veya tesis dışı yerlerde bulunan nükleer madde içeren ekipman veya malze-

melerin tamir, bakım gibi nedenlerle bulunduğu yerin dışına çıkarılmasını gerektiren durumlar
devir kapsamı dışındadır. Ancak bu kapsamda nükleer maddenin yer değiştirmesini gerektiren
işlemler, Kurum tarafından uygun bulunması durumunda gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Sayım raporları
MADDE 15- (1) Sayım raporları; envanter değişikliği raporu, fiziksel envanter listesi

ile madde denkleştirme raporlarından oluşur. Bu raporlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tara-
fından belirlenir.

(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu nükleer madde sayım ve kontrolüne ilişkin sayım
raporlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre Kuruma sunar.

(3) Envanterde değişiklik olması durumunda on iş günü içerisinde envanter değişikliği
raporu Kuruma sunulur.

(4) Her takvim yılında en az bir defa fiziksel envanter alımı gerçekleştirilir ve on iş
günü içinde fiziksel envanter listesi Kuruma sunulur.

(5) Her fiziksel envanter alımında madde denkleştirme raporu hazırlanır ve fiziksel en-
vanter listesi ile birlikte Kuruma sunulur.

(6) Sayım raporlarına ilişkin Kurum tarafından istenen ek bilgiler Kurumun belirlediği
süre içerisinde Kuruma sunulur.
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Olağandışı durumlar
MADDE 16- (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu;
a) Nükleer madde kaybı veya kayıp olan nükleer maddenin bulunması gibi durumlarda,
b) UAEA veya Kuruma ait özel mühürlerin veya gözetim cihazlarının herhangi bir ne-

denle zarara uğraması durumunda,
c) Nükleer maddenin yer değiştirmesi durumunda,
ç) Nükleer maddenin uluslararası transferinde nükleer maddenin kaybolduğu düşünce-

sine yol açacak önemli bir gecikme meydana gelmesi durumunda,
en geç yirmi dört saat içerisinde durumu Kuruma yazılı olarak bildirir.
(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu birinci fıkrada belirtilen olağandışı durumlarla

ilgili alınan tedbirleri içeren ayrıntılı raporu en geç üç iş günü içinde Kuruma sunar.
ALTINCI BÖLÜM

Denetim Faaliyetleri
Ulusal denetim faaliyetleri
MADDE 17- (1) Tesis veya tesis dışı yerler, bu Yönetmelik kapsamında bildirim yü-

kümlülüğü bulunan yerler ve nükleer madde ihbarı veya bilgisi alınan yerler Kurumun nükleer
güvence denetimine tabidir.

(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu denetim öncesinde iş güvenliği, radyasyon gü-
venliği, fiziksel koruma gibi hususlarla ilgili erişime kapalı alanları gerekçeleri ile birlikte Ku-
ruma bildirir.

(3) Denetimler, Kurum tarafından hazırlanan ve gerektiğinde güncellenen yıllık denetim
programına uygun olarak gerçekleştirilir. Kurum, tesislere her takvim yılında en az bir defa ol-
mak üzere denetim gerçekleştirir ve ardışık iki denetimin arası 14 aydan fazla olamaz.

(4) Kurum tarafından gerçekleştirilen denetimler; denetlenenin nükleer güvenceye iliş-
kin asli sorumluluğunu azaltmaz, tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tarafından veya onun adına
yürütülen kontrol, iç denetim veya doğrulama faaliyetlerinin yerine geçmez.

(5) Denetime ilişkin diğer hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
İç denetim
MADDE 18- (1) Yılda en az bir defa nükleer madde sayım ve kontrol sisteminin et-

kinliğini ve personelin görevlerini uygun şekilde yerine getirip getirmediğini kontrol etmek
amacıyla tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tarafından iç denetim gerçekleştirilmesi sağlanır.
Gerçekleştirilen iç denetim; biçim ve içeriği Kurum tarafından belirlenen iç denetim raporları
ile kayıt altına alınır.

(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, iç denetim sırasında tespit edilen hususlarla
ilgili mümkün olan en kısa zamanda düzeltici önlemler alır; varsa tespit edilen hususlara ilişkin
düzeltici faaliyetler de dâhil olmak üzere hazırlanan iç denetim raporlarını iç denetimi takip
eden otuz gün içerisinde Kuruma sunar.

UAEA denetim faaliyetleri
MADDE 19- (1) UAEA, Türkiye’de bulunan tesis veya tesis dışı yerlere GDA ve Ek

Protokol kapsamında tasarım bilgisi doğrulaması, fiziksel envanter doğrulaması ve ek erişim
faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu faaliyetler, görev ve yetkileri GDA ve Ek Protokolde yer alan
esaslara uygun olarak belirlenen UAEA denetçileri tarafından gerçekleştirilir. Denetim faali-
yetlerinde UAEA denetçilerine Kurumun denetim görevlisi eşlik eder.

(2) Kurum, UAEA denetim faaliyetleri ile ilgili bilgi aldıktan sonra denetim tarihini,
denetlenecek yerleri ve denetçilerin isimlerini tesis veya tesis dışı yere bildirir.

(3) UAEA denetim faaliyetleri ile ilgili, erişim prosedürlerine ve denetime tabi olanların
sorumluluklarına dair usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
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(4) UAEA denetçileri, Ek Protokol hükümleri uyarınca tesis ya da tesis dışı yer kapsamı
dışında bulunan yerlere de ek erişim sağlayabilir. Ek erişimlerde UAEA denetçilerine Kurumun
denetim görevlisi eşlik eder.

(5) UAEA denetçilerinin denetim faaliyeti sırasında örnek alması durumunda Kurumun
denetim görevlisi de aynı yerlerden örnek alır ve gerek görmeleri durumunda analiz edilmesini
sağlar.

(6) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tarafından UAEA denetçilerine ve denetim faa-
liyetine eşlik eden Kurumun denetim görevlisine talep edilmesi durumunda aktif ve/veya pasif
dozimetre sağlanır, denetim faaliyeti sırasında maruz kaldıkları radyasyon dozu kayıt altına
alınır ve en geç bir ay içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilir.

(7) Tesis veya tesis dışı yerin nükleer güvence kapsamında fiili sorumluluğu sona ermiş
olsa dahi GDA ve Ek Protokol uyarınca UAEA’ya bilgi sağlama yükümlülüğü ve UAEA de-
netçilerinin erişim hakkı devam eder.

YEDİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler

Verilerin gizliliği ve saklama süresi
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tutulan kayıtlar, raporlar ve yapılan

bildirimler, Kurum tarafından belirlenen gizlilik derecesine sahiptir. Tesis veya tesis dışı yer
sorumlusu, bu kayıtları, raporları ve bildirimleri tesis veya tesis dışı yerin nükleer güvence
kapsamında fiili ve hukuki sorumlulukları sona erinceye kadar gizlilik derecesine ve bilmesi
gereken ilkesine uygun olarak elektronik ve yazılı şekilde saklamak, paylaşmak ve kullanmakla
yükümlüdür.

UAEA ile iletişim
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetlerde, UAEA ile iletişim

Kurum tarafından sağlanır.
(2) GDA ve Ek Protokol uyarınca UAEA’ya aktarılacak bilgi ve veriler, Kurum tara-

fından belirlenen gizlilik derecesine uygun olarak iletilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yaptırımlar
MADDE 22- (1) Nükleer güvence ile ilgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum ka-

rarlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde idari yaptırım uy-
gulanır. İdari yaptırımlara ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23- (1) 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nük-

leer Güvence Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Nükleer Güvence Yönetmeliğine

yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, bu Yönetmeliğin

kapsamına giren ve inşaatı veya faaliyeti devam etmekte olan tesis veya tesis dışı yerler, bu ta-
rihten itibaren en geç altı ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen bildirim ve ra-
porları Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/37)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yük-

seltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak,
kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik,
çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış-
tır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygula-
nacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında yapılacak; bombus arısı
kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu
desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile
işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart
fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, top-
rak analizi desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi
desteği, yem bitkileri desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak
kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme
ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

maddesi ve 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı To-
hum Kullanım Desteğine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alçak plastik tünel: Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üre-

timde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale gel-
diğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgâr, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak
amacı ile bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak
plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı ünitelerini,

b) Alım satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen
şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Bireysel sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda

ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasını,
e) Bombus arısı: Örtüaltı tarımında polinasyon hizmetinde kullanılmak üzere denetimli

koşullarda yetiştirilebilen, doğal koşullarda genellikle toprak altında yaptığı yuvada koloni ha-
linde yaşayan bir yaban arısı cinsini,

f) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,
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g) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ğ) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
ı) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibarıyla çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gös-

terir belgeyi,
i) Dane zeytin: Zeytin ağacından hasat edilen ve hiçbir işleme tabi tutulmamış zeytin

meyvesini,
j) Diğer ürünler: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında

desteklenen ürünler dışında kalan ürünleri,
k) e-Devlet Kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunu-

munu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde eri-
şimini sağlayan internet sitesini,

l) Elektronik-imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle man-
tıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

m) ELÜS alım satım belgesi: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk Kanunu kapsamında lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürünlerinin, alım
satımı aşamasında Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından düzenlenen ve üzerinde alıcı ve satı-
cının adı soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası, adresi, işlem tarihi,
alım satıma konu olan elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürünün türü, hasat yılı, lisanslı
depo işletmesinin unvanı, alım satıma konu ürün miktarı, alım satım bedeli bilgilerini içeren
belgeyi,

n) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma
enstitülerini,

o) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline gö-
re; yağlık ayçiçeği, soya, kolza (kanola), dane mısır, aspir, dane zeytin, zeytinyağı, buğday,
arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içinde üretilip ser-
tifikalandırılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere 2022
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum
Kullanım Desteğine İlişkin Karar uyarınca yapılacak ödemeyi,

ö) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Ruhsatlı fındık alanlarının kayıt altına alındığı veri ta-
banını,

p) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,
r) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon

kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
s) Fidan üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan To-

humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde fidan üretici bel-
gesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ş) Fide üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği
çerçevesinde çilek fidesi için düzenlenmiş fide üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel ki-
şileri,

t) Geçiş süreci: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanma-
sından ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,

u) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürünü,
ü) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,
v) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürünü,
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y) Geleneksel zeytin bahçesi: 2022 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en
az 8 adet ağaç olan zeytinlikleri,

z) Grup sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir
araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandı-
rılmasını,

aa) Gübre Takip Sistemi (GTS): Tarımda kullanılan gübrelerin, üretim veya ithalatından
son kullanıcıya kadar bütün tedarik zincirinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan
web tabanlı uygulamayı,

bb) İl/ilçe fındık komisyonu: 14/7/2009 tarihli ve 2009/15203 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlen-
mesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak oluşturulan il/ilçe fındık
komisyonunu,

cc) İl/ilçe keşif komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,

çç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
dd) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluştu-

rulan il/ilçe tahkim komisyonunu,
ee) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe tespit komisyonunu,
ff) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan iyi tarım uygulamaları birimlerini,
gg) İTUD: İyi tarım uygulamaları desteğini,
ğğ) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan tarımsal faaliyeti,
hh) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe

uygun olarak düzenlenmiş belgeyi,
ıı) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (İTUY):  7/12/2010 tarihli ve 27778

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği, 
ii) Kapama bahçe: Tek türle dikim normlarına uygun olarak tesis edilmiş alanı,
jj) Kaplanmış tohum: Kullanılacak tohum miktarını azaltmak, tohum ekimini kolay-

laştırmak ve mekanizasyona uygun hale getirmek, tohumları toprak kökenli hastalıklara ve za-
rarlılara karşı korumak, tohumların çimlenme kapasitelerini artırmak ve besin maddesi sağla-
mak amacıyla farklı etkilere sahip preparatlarla farklı oranlarda muamele edilmiş tohumları,

kk) KEP: Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası stan-
dartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan sistemi,

ll) Koloni: Canlı döller üretebilen bir ana arı ve bunun dölleri olan işçi arılardan oluşan
birimi,

mm) Küçük aile işletmesi: 2022 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyete ko-
nu alan toplamı 5 dekar veya altında olan işletmeyi,

nn) Muvafakatname-1: EK-11’de yer alan belgeyi,
oo) Nadas: Tarım arazisinin bir sonraki üretime hazırlık amacıyla toprak işlemesi ya-

pılarak dinlenmeye bırakılmasını,
öö) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bu-

lunduran, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzelterek, bitki besin madde-
lerinin yarayışlılığını artırmak suretiyle alımını kolaylaştıran bitkisel ve/veya hayvansal kökenli
atık ve/veya artıklardan elde edilen ürünleri,

pp) Organomineral gübre: Organik muhtevanın ve/veya organik gübrelerin bir veya
birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile karışımı veya reaksiyonu ile
elde edilmiş ürünleri,

rr) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,
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ss) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kont-
rol bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri
tabanını,

şş) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (OTY): 18/8/2010
tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma-
sına İlişkin Yönetmeliği,

tt) Organik tarım: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe
göre yapılan tarımsal faaliyeti,

uu) Organik tarım birimi (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik
tarım birimlerini,

üü) OTD: Organik tarım desteğini,
vv) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından
oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

yy) Örtüaltı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibarıyla, örtüaltı üretimi yapan
çiftçilerin ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

zz) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında
bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duy-
duğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tu-
tulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda
bulunan tarımsal yapıyı,

aaa) Ruhsatlı fındık alanı: 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve izin verilen
arazilerde fındık üretimi yapılan fındık kayıt sisteminde kayıtlı alanı,

bbb) Sertifikalı giriş: Nitelikli elektronik sertifikanın kimlik doğrulama amacıyla kul-
lanılarak web uygulamasında oturum açılmasını,

ccc) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen fidan sertifi-
kasında, fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği
fidanı,

ççç) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

ddd) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan süper elit, ön elit, elit, ori-
jinal/temel ve sertifikalı sınıfındaki tohumluğu,

eee) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifi-
kasında, fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve
ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

fff) TADLAB: Tarım arazileri değerlendirme laboratuvar bilgi sistemini,
ggg) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya ÖKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,
ğğğ) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faali-

yeti gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,
hhh) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kul-

lanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
ııı) Tasiriye faturası: Hazine ve Maliye Bakanlığının müteselsil seri ve sıra numarası

taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çift-
çiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı, soyadı, bağlı
olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi
ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

iii) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
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jjj) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından gö-
revlendirilmiş/yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

kkk) Tohum üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetme-
liği çerçevesinde tohum üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

lll) Tohum yetiştiricisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönet-
meliği çerçevesinde tohum yetiştirici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

mmm) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik
gibi generatif ve vejetatif bitki kısımlarını,

nnn) Tohumluk analiz raporu: Tohumlukların laboratuvar analizlerinin sonuçlarının
gösterildiği raporu,

ooo) Tohumluk bayisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönet-
meliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ööö) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri
sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu
tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

ppp) Toprak analiz laboratuvarı: Toprak, bitki ve sulama suyu analizlerini yapmaya Va-
lilik oluru veya Bakanlıkça yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları
ile üniversitelere ait laboratuvarları,

rrr) Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek
olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri,

sss) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
şşş) TVYS: Tohum veri yönetim sistemini,
ttt) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün

türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,
uuu) Ürün sertifikası: Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilen

ürün ve girdilere düzenlenen sertifikayı,
üüü) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği

havzalar: Aksaray ili; Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Sultanhanı ilçeleri,  Ankara ili; Bala,
Haymana, Gölbaşı, Şereflikoçhisar ilçeleri, Eskişehir ili; Alpu, Beylikova, Çifteler, Mahmu-
diye, Mihalıçcık, Sivrihisar ilçeleri, Hatay ili; Kumlu,  Reyhanlı ilçeleri, Karaman ili; Ayrancı,
Kazımkarabekir, Merkez ilçeleri, Kırşehir ili; Boztepe, Mucur ilçeleri, Konya ili; Akören, Ak-
şehir, Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hal-
kapınar, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu ilçeleri,
Mardin ili; Artuklu, Derik, Kızıltepe ilçeleri, Nevşehir ili; Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir ilçeleri,
Niğde ili; Altunhisar, Bor, Çiftlik, Merkez ilçeleri, Şanlıurfa ili; Viranşehir ilçelerindeki yerle-
ri,

vvv) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarında kontrol
ve/veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel ki-
şileri,

yyy) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumculuk Sektöründe Yetkilen-
dirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi
almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

zzz) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

aaaa) Zeytinyağı: Natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı veya ham zey-
tinyağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren natürel zeytinyağlarını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5- (1) Bu Tebliğde anılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim

komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve yet-
kilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 6- (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 Yönetmelikte
belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

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 çiftçilerin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması
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 üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destek-
leme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilen üreticiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına karar verir.

b) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi
bir kastı olmaksızın, fazla destekleme ödemesinden yararlandığı belirlenenlerin, kendi rızaları
ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanmalarına
devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulu-
nanlara ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak
üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yer-
lerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

d) Fark ödemesi desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odalarının temsilcileri ile
bulunan yerlerde Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Borsası temsilcisi, ilçelerde ise varsa Sanayi ve
Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası temsilcilerinin dahil edilmesine karar verir.

e) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten iti-
baren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe tahkim komisyonunun talebi üzerine; çiftçi bazında
işlediği kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında çiftçi icmalini
il/ilçe tahkim komisyonuna gönderir. Bu icmal, il/ilçe tahkim komisyonu tarafından ilçe sınırları
içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

f) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder.
18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların
Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk se-
zonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır
ve prese fabrikaları tarafından çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden
fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alı-
nan kütlü pamuk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabri-
kalarında işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

g) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini
kontrol eder.
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ğ) Dane zeytin için hasat başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
h) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
ı) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının belge doğrulama web

adresi üzerinden çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerine dair beyan olup olma-
dığının kontrol edilmesini sağlar.

i) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından; çiftçilerin ibraz ettiği belgelerin incelemeye
tabi tutulduğunun bildirilmesi halinde, il/ilçe müdürlükleri tarafından gerçek üretim yaptığı
tespit edilenlere ödeme yapılmasına karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü
MADDE 7- (1) Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve destekle-

melerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğde anılan hububat baklagil ve dane mısır fark
ödemesi desteği için 21/7/2022 tarihinden, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için
30/9/2022 tarihinden ve yem bitkileri desteği için 1/1/2022 tarihinden, diğer desteklemeler için
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine
EK-3’te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya
yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçe ekinde yer alan EK-4 Destekleme
Talep Formunda yararlanılmak istenen destek adının onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda
bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz. Bakanlıkça altyapının uygun hale ge-
tirilmesi ve yetki verilmesi halinde çiftçiler izin verilen iş ve işlemler ile destekleme başvuru-
larını e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilirler. Elektronik ortamda kurum ve kuruluşlar tara-
fından üretilen ve erişilebilen bilgi ve belgeler çiftçilerden talep edilmez.

(2) 2022 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı
organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı
gelir desteğine başvurmuş sayılırlar.

(3) Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4’te yer alan Destekleme Talep
Formunda belirtilen belgeleri, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre belge
teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belge teslim bitiş ta-
rihi sona eren desteklemeler için müracaatta bulunulamaz.

(4) EK-4’te yer alan Destekleme Talep Formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası
imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS/ÖKS başvuru dosyasında
muhafaza edilir. 

(5) Kadastro görmemiş köylere ilişkin il/ilçe tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma
planına göre her köy için son müracaat tarihi, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvi-
mine göre belge teslim bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenebilir. Bu tarih, 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre on beş gün önceden çiftçilere ilan edilmesi ama-
cıyla ilgili muhtara tebliğ edilir.

(6) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları
görevleri yapar.

(7) Başvuru yapan çiftçilerin özlük, arazi ve ürün bilgilerinde değişiklik olması halinde,
ilgili yönetmelikler kapsamında ÇKS, ÖKS ve FKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

(8) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle
yararlandırılmamaları yönünde il/ilçe tahkim komisyonunca karar alınan çiftçilerin başvuruları,
EK-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destek-
leme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı
sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi
yapılmaz.
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(9) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi
olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının il/ilçe müdürlüğünce
görülerek onaylanması ve kopyasına “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılması durumunda alınır.
Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması duru-
munda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatı üzerine verilmiştir” ibaresi
yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.

(10) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler
tarafından ibraz edilen alım satım belgesi ve tasiriye faturasının kopyası il/ilçe müdürlüğünce
“Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise hangi destekten yarar-
landığına ilişkin ibare yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından
beş yıl süreyle saklanır.

(11) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca çiftçilere dağıtılan üretim mater-
yalleri için; İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri
ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse
edilerek dağıtımı gerçekleştirilen üretim materyallerine yalnızca çiftçi katkısı oranında destek-
leme ödenir. Bu ve benzeri durumlarda, kurumlara kesilmiş fatura ekinde ilgili çiftçi tarafından
ödenen bedele karşılık gelen miktar bilgilerini gösteren ve ilgili kurum tarafından hazırlanmış
liste çiftçinin dosyasına eklenir. 

Mazot ve gübre desteği
MADDE 8- (1) Çiftçilere, 2022 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan

ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılır.
Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot
ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanır, çiftçilere nakdi ödeme yapılmaz.

(2) Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen; yağ-
lık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kolza (kanola), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf,
tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates
ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde
belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği alımında kullanılmak üzere destek ödemesi ya-
pılır. 

(3) 2022 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden ya-
rarlanmak istememeleri halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30/12/2022 tarihine kadar
yazılı olarak bildirirler. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreten çiftiler ise mazot
ve gübre desteğinden yararlanmak istememeleri halinde il/ilçe müdürlüklerine 6243 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen askı süresi bitimine kadar yazılı olarak bildirirler.

(4) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sa-
dece bir üretim için ödeme yapılır. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dik-
kate alınır.

(5) Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması ha-
linde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep
etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden çiftçiye ödeme yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
MADDE 9- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uy-

gulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan hav-
zalarda, 2022 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2022 üretim yılına
dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere desteğe
tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar.
ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi öncesi veya sonrası ürün tespitinin
yapılması halinde bu çiftçiler de fark ödemesi desteğinden yararlanırlar.
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(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve
esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2022 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri
üretenler ve YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler (kullanım şekilleri tohumluk olanlar
dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanırlar.

(3) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda, 2022 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine %50 ilave destek ödemesi
yapılır, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

(4) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün
bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek
köy/mahalle bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim
komisyonu karar verir.

(5) 2022 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu
Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler
kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır. 

a) Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar
destekleme ödemesi yapılır.

b) Dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği uygulamalarında aşağıdaki tabloda
yer alan verim miktarlarına kadar destekleme ödemesi yapılır.

(6) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım sa-
tım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince
kabul edilir.

(7) Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlen-
mesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası
birlikte değerlendirilir.

(8) Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belir-
lenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi birlikte değer-
lendirilir.

(9) Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Müra-
caatlarda desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının ekim normuna
bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Ekim normuna uygun olan arazi miktarı
esas alınarak destekleme ödenir. Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum
ve sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile
karşılaştırılır.

(10) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Dane zeytin hariç diğer fark ödemesi desteklemelerinde; üretim yılına ilişkin hasat

tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi,
dane zeytinde ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca o üretim yılı için belirlenen hasat başlangıç
ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi.

b) Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil
beyannamesi ibrazı istenir, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gör-
düğü durumlarda üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi
arasındaki süreyi içeren borsa tescil beyannamesi istenir. 

c) Lisanslı depolara ürününü teslim eden çiftçilerden ELÜS alım satım belgesi istenir.
ELÜS alım satım belgesi ibraz eden çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmez.
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ç) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına
düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belge fotokopisi;

1) Tohum satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz.
2) Tohumluk bayisi tarafından faturaya; “Bu fatura ile satışı yapılan tohumluk,

............tarih ve.......no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.
3) Beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise “Tohumluk Ana-

liz Raporu” istenir. Tohumluk analiz raporu bir yıldan eski olamaz. 
4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohu-

mun ekiliş tarihinden ve sertifikalı tohum faturasının tarihinden önce olur.
d) Kendi yetiştirdiği kütlü pamuğu kendi nam ve hesabına çırçır ve prese fabrikalarında

çırçırlama işlemine tabi tutan ve elde edilen lif (mahlıç) pamuğu lisanslı depolara en az 30 gün
süreyle teslim eden çiftçilerden; çırçırlama bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı, so-
yadı, açık adresi, çiftçi tarafından getirilen kütlü pamuk miktarı ve elde edilen lif pamuk mik-
tarını gösterir işletme bedeli faturası istenir. Bu kapsamda başvuru yapan üreticilerin çırçırlama
randımanı %38 olarak hesaplanır.

e) Zeytinyağı için tasiriye faturası veya kanuni defter;
1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin

sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olur.
2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise üretilen

zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken
bilgilerin açıklama yapılmak suretiyle kanuni defterlerde kayıt altına alınması gerekmektedir.
İl/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak
onaylanması halinde tasiriye faturası yerine kabul edilir.

3) Çiftçiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi çiftçiye ait en erken tarihli tasi-
riye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye faturasından
önce olmaz.

f) Çiftçilerin ÇKS’ye kayıtlı arazilerinden elde ettikleri fark ödemesi desteğine konu
ürünleri işletmelerinde kullanmaları durumunda; desteklemeye konu ürünlere ilişkin düzenle-
nen alım satım belgesi veya destekle ilgili bilgileri içermesi kaydıyla kanuni defter kayıtları
desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının fotokopisi üzerine, il/ilçe müdürlüğü tarafın-
dan “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak alım satım belgesi yerine kabul edilir. Bu tür kayıt-
larda borsa tescil beyannamesi aranmaz.

Katı organik-organomineral gübre desteği
MADDE 10- (1) Katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici

ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre kullanan çiftçilere
yönelik destekleme uygulama esasları ve bu ödemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ile ilgili
hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) GTS’de 1/9/2021-31/8/2022 tarihleri arasında satış kaydı yapılan katı organik-orga-
nomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon
sonucu elde edilen organik gübreler için 2022 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere arazi
varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik top-
rak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler
destekleme kapsamındadır.

c) Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100
kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde
edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır.

(2) 2022 üretim yılında katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak is-
temeyen çiftçilerin bu taleplerini 30/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine
yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
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Küçük aile işletmesi desteği
MADDE 11- (1) ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyete konu alan toplamı beş (5) dekar

veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve,
sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2022 üre-
tim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
yapan çiftçilerin ÖKS’ye kayıtlı olmaları gerekir.

(3) 2022 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde
birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yarar-
landırılır.

Organik tarım desteği
MADDE 12- (1) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS’te ve

ÇKS’de 2022 üretim yılında kayıtlı, 2022 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün ser-
tifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre
başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2022 yılı ha-
sadı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’te ve ÇKS’de
2022 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(3) OTD ödemesi, 2022 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuru-
luşça kontrolü yapılmış ve OTY hükümlerine göre uygun bulunmuş geçiş süreci-2, geçiş sü-
reci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden destekle-
meye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTY’ye göre düzenlenen ürün sertifikasının OTBİS’te kayıtlı olması zorunludur.
Ürün sertifikası adına düzenlenmiş kişi veya düzenlenmiş bir sertifikada sertifikalandırılan
ürünün kaynak kişisi olanlar da desteklemeden yararlanabilirler.

(5) OTD ödemesi; 2022 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapı-
lan alanlarda, OTBİS’te ve ÇKS’de kayıtlı ürünlerin alanları üzerinden hesaplanır.

(6) OTD ödemesi, 2022 üretim yılında farklı hasat döneminde art arda yapılan birden
fazla üretimlerde, toplam ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için he-
saplanır.

(7) 2016 üretim yılından başlamak üzere ürün kategorisine göre toplam beş üretim yılı
OTD ödemesinden faydalandırılan araziler, 2022 üretim yılında yetiştirilen ürünün bulunduğu
kategoriye bakılmaksızın 3. Kategori birim fiyatı üzerinden desteklenir.

(8) Ormandan tahsisli arazilerde desteğe konu ve tahsis amacına uygun ürünlerin üre-
tilmesi halinde, bu ürünlerin yetiştirildiği araziler 2022 üretim yılında 3. Kategori birim fiyatı
üzerinden desteklenir.

(9) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran
çiftçiye aittir.

(10) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve OTY’ye uygun olan gerekli
düzeltmeleri yapmak zorundadırlar.

(11) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(12) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB tarafından ön inceleme yapılır. OTD mü-

racaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır.
Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin so-
rumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü
her türlü denetime de tabidir.

(13) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çift-
çilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.
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(14) Ön incelemede, OTB tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile
OTBİS’te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB tarafından gerektiğinde yerinde tespit ça-
lışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları
arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanılır. Çiftçilerin
OTBİS ve ÇKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuru-
luşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak
tespit edilmesi halinde söz konusu desteklemeden faydalanmaması için gerekli tedbirler alınır.
OTB gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

İyi tarım uygulamaları desteği
MADDE 13- (1) Aşağıdaki şartlara haiz çiftçiler ve alanlar iyi tarım uygulamaları des-

teğinden yararlandırılır:
a) ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde, yetki-

lendirilmiş kuruluşlarca 2022 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre
düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar.

b) 1. Kategoride yer alan ürünlerde iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandı-
rılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları.

(2) ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden
yararlandırılır.

(3) 1. Kategoride belirtilen ürünlerde örtüaltında iyi tarım uygulamaları sertifikasına
sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’de
kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(4) 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları
sertifikasına sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilen sertifikaların
ÇKS’ye işlenmesi sonucu, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla
desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(5) 2016 üretim yılından başlamak üzere ürün kategorisine göre toplam beş üretim yılı
İTUD ödemesinden faydalandırılan çiftçiler, 2022 üretim yılında yetiştirilen ürünün bulunduğu
kategoriye bakılmaksızın 3. Kategori birim fiyatı üzerinden desteklenir.

(6) Ormandan tahsisli arazilerde desteğe konu ve tahsis amacına uygun ürünlerin üre-
tilmesi halinde, bu ürünleri yetiştiren çiftçiler 2022 üretim yılında 3. Kategori birim fiyatı üze-
rinden desteklenir.

(7) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sa-
dece bir üretim için ödeme yapılır.

(8) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile ta-
rımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürünün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro
gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro geçmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyon-
ları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtüaltı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini
düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(9) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’den yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçilerin talep ettiği Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

(10) 1. Kategori (Açıkta üretim), 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi
tarım uygulamaları yapan çiftçiler, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında düzenlenen ve 2022
yılında geçerli olan İTU Sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer
alan İTU Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Tak-
vimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler.

(11) 1. Kategoride (Örtüaltı üretim) belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan
çiftçiler, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında düzenlenen ve 2022 yılında geçerli olan İTU
Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU Destekleme Öde-
mesi Sertifika Eki ve EK-7’de yer alan Örtüaltı Alanlarda İyi Tarım Uygulamalarına Ait Kayıt
Sistemi Belgesini, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne
teslim ederler.
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(12) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-6 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdür-
lüklerinden alacakları 2022 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-7’ye uygun olarak tanzim edi-
lir.

(13) İTUD kapsamında İTUB tarafından İTUD müracaatları başladıktan sonra ön in-
celeme başlatılır.

(14) İTUD’de ön inceleme, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler
ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem ra-
porlarında yer alan bilgiler karşılaştırılarak tamamlanır.

(15) İTUD ön incelemesinde, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri
gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya
bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçiler inceleme kapsamına alınır.
Ayrıca destek başvurusu yapan çiftçi sayısının örnekleme yöntemi ile en az % 25’i de inceleme
kapsamına alınır.

(16) İTUD’de incelemede; İTUB tarafından çiftçilerin üretim alanlarının ve/veya işlet-
melerinin yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar
arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları ta-
rımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(17) İTUD’de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incele-
mesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(18) İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt
ettirdikleri bilgiler ile İTU Sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri
belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir.
İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(19) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, il/ilçe müdürlüklerince daha sonra tespit edi-
lecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön ince-
leme ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Bombus arısı kullanım desteği
MADDE 14– (1) Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı

bombus arısı kullanan çiftçilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:
a) Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı çiftçilere,

Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden,
o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni
başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Birden fazla il/ilçede serası bulunan çiftçi, destekleme başvurusu için seralarının bu-
lunduğu il/ilçelerin birine müracaatta bulunur.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fa-
tura bilgileri kaydedilir.

ç) Aynı yıl içerisinde her bir 0,5 dekar örtüaltı ünitesi için bir koloniden fazlasına ödeme
yapılmaz. Birden fazla örtüaltı ünitesi bulunan çiftçinin, her bir ünitesinde kullanılan bombus
arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

Yem bitkileri desteği
MADDE 15- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uy-

gulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan hav-
zalarda, 2022 yılında desteğe esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararla-
nır.

(2) Ödemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yem bitkileri desteği kapsamında bulunan yem bitkilerinin grupları aşağıda bulunan

tabloda belirlenmiştir.
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b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden
önce EK-8’de yer alan Yem Bitkileri Desteği Tarım Arazisi Beyan Formu ile müracaat eder.

c) İl müdürlükleri müracaat sürelerini, EK-2’de belirtilen tarihler arasında kalmak şar-
tıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

ç) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10
dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü so-
nucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu
ile değerlendirmeye alınır.

d) Çiftçiler çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişlerini ilk üretim yılından
itibaren ÇKS’ye kayıt yaptırmaları halinde destekleme süresince müracaat ettikleri yıl için des-
teklemeden yararlanır. 

e) Çok yıllık yem bitkisi ve yapay çayır mera ekilişi kapsamında destekleme ödemesi
yapılan bir parselin satış veya kiralama yoluyla çiftçinin değişmesi durumunda; yeni çiftçinin
ÇKS kayıt ve/veya güncellemelerini yaptırması ve yem bitkileri destekleme şartlarını devam
ettirmesi kaydıyla desteklemeden kaldığı yıldan yararlandırılır.

f) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yıl, korunga, ak üç-
gül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (Lolium perenne), domuz ay-
rığı, kamışsı yumak, otlak ayrığı için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen her
yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Yonca ve korunga, ilk yıl
çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde
destekleme ödemesine hak kazanılır. Ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu ilk yıl çiçeklenme
başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde veya vejetatif
gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme öde-
mesinden faydalandırılır. Kılçıksız brom, domuz ayrığı, çok yıllık çim (Lolium perenne), ka-
mışsı yumak, otlak ayrığında ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla ya da
vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme
ödemesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinin
başvuruları ürünün ilk hasadının yapıldığı yılda kabul edilir.

g) Yapay çayır mera tesisleri için üniversiteler, bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüleri
veya il müdürlüklerince o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları
proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan EK-9’da yer
alan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi il/ilçe müdürlüğünce onaylanır. Yapay çayır mera tesi-
sinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunluğunda hasat edildiğinde ya da uygun ot-
latma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve
destekleme ödemesi yapılır.
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ğ) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı
ve yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla, tek yıllık yem bitkilerinden
italyan çimi (Lolium multiflorum) ekilişlerinde ise ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edil-
diğinde ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldı-
ğında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır.

h) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı
dönemde; silajlık soya ekilişlerinde alt yaprakların sararmaya başladığı ve maksimum tohum
oluşum evresine geldiği dönemde; sorgum otu, sudan otu ve sorgum-sudan otu melezi ekiliş-
lerinde ise süt olum döneminde silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde EK-10’da yer alan
kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır. 

ı) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan çavdar, yulaf ve tritikalede,
başakların süt olum döneminde yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunlu-
ğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme öde-
mesi yapılır. 

i) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkilerinin birbirleri veya
kendi aralarındaki karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları
il müdürlüklerince tahkim komisyonu kararıyla ya da üniversiteler veya bölge araştırma ens-
titülerinin görüşü alınarak belirlenir.

j) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda 2022 üretim yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük
ürünleri için %50 ilave destek ödemesi yapılır.

k) Sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru
şartlarda da yetiştirilen yonca, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, silajlık soya, sorgum otu,
sudan otu, sorgum-sudan otu melezi ve silajlık mısır ürünleri için destekleme ödemesi yapıl-
ması, il müdürlüklerince tahkim komisyonu kararıyla ya da üniversiteler veya bölge araştırma
enstitülerinin görüşü alınarak belirlenir ve EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenerek
kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri destekleme birim fiyatından destekleme ödemesi
yapılır. 

l) Aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilmez. Aynı parsele münavebe
uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalan-
dırılır.

m) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece
birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim
yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş de
destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

n) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık
yem bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden fay-
dalandırılır.

o) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
Sertifikalı tohum kullanım desteği
MADDE 16- (1) 2023 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe

esas diğer ürünleri ise 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uy-
gulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan hav-
zalarda yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler
sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla ser-
tifikalı tohum kullanan YTK’lar da bu destekten yararlanır.
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(3) Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının, aşağıdaki tabloda yer
alan ürünlere ait ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz, büyük olması
durumunda ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alan esas alınır, o ürüne ait ÇKS’de beyan
edilen alanın küçük olması durumunda ise beyan edilen alan esas alınır.

(4) Kaplanmış tohumlar için faturada yer alan kaplanmamış tohum miktarı desteğe esas
alınır.

(5) ÇKS’de 2023 üretim yılına kayıtlı ekim/dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifi-
kalı Tohum Kullanım Desteği 2023” bölümüne kaydedilir. 

(6) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri, TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına kaydeder. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden destekleme
ödemesi yapılmaz.

(7) TBS, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını
kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifika, TBS’de yer alan “ser-
tifikayı kullanan işletmeler raporu” ile birlikte sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir.
Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk
bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dı-
şındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(8)  Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Tohumluk satış faturası;
1) Sertifikalı tohum kullanım desteği başvurusu yapan çiftçi adına olmalıdır.
2) Tohumluk satış faturası, 2022 yılı güzlük ekilişler için 1/1/2022 tarihi veya sonra-

sında, 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise 1/7/2022 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş
olması gereklidir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz. Ekim dönemi aralığı
gerekli görüldüğü hallerde il/ilçe tahkim komisyonunca belirlenir. 

4) Tohum üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından; “bu fatura ile satışı yapılan tohum-
luk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura düzenlenir.

5) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika nu-
maraları ve tohum miktarları faturada belirtilir.

6) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
7) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, tohum üreticisi veya tohum-

luk bayisi tarafından karışıma ait tohum miktarları ayrı ayrı yazılarak belirtilir.
8) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, desteklemeye esas ürüne ait

tohum miktarı sisteme kaydedilir.
b) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibarıyla sertifika bir yılını doldurmuş

ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi
de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden
itibaren bir yıldır.
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c) Kamu kuruluşları hariç fatura düzenleyen kişiye ait tohum üretici belgesi veya doku
kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi fotokopisi istenir.

Sertifikalı tohum üretim desteği
MADDE 17- (1) Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarınca yurt içinde

üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1’de listelenen türlerin tohum-
lukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde tohumluk üreten ve sertifikalandıran ÇKS’ye kayıtlı
YTK’lar, 2022 üretim yılı sertifikalı tohum üretim desteğine başvuru yapar.

(3) Bakanlıkça yetki verilmesi halinde sertifikalı tohum üretim desteğine başvurular
e-Devlet Kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılabilir.

(4) e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularda, başvuruyu yapan YTK’nın Yetki-
lendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi sahipliği, ÇKS kaydı ve ilgili alt birliğe üyeliği TBS
tarafından online kontrol edilir.

(5) Sertifikalı tohum üretim desteğinden yararlanmak isteyen YTK’lar, başvurularını
ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne yaparlar. İl/ilçe müdürlüklerince Yetkilendirilmiş
Tohumculuk Kuruluşu Belgesinin geçerlilik süresi, ÇKS kaydının güncelliği ve ilgili alt birliğe
üyeliği kontrol edilir. Başvurusu uygun görülen YTK’lara TBS kullanıcı tanımlaması yapılır
ve veri giriş yetkisi verilir.

(6) TBS kullanıcı tanımlaması yapılan ve veri giriş yetkisi verilen YTK’lar;
a) Veri girişlerinde sorumluluğun YTK’ya ait olduğunu,
b) Veri girişinden önce TBS’de kendilerine açılan panelde, sorumluluk beyanı ve veri-

lerinin işlenmesine dair rıza beyanını onaylaması gerektiğini,
c) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgileri sisteme

kaydetmeyi,
kabul etmiş sayılır.
(7) EK-16’da yer alan bilgiler ile 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine

Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında lisanslı olarak üretmiş oldukları
sertifikalı tohumluk üretim miktarı ve bu sertifikalara bağlı olarak yapılan tohumluk satışlarını
gösteren faturalara ilişkin almış oldukları destekleme miktarları, Bakanlıkça kamu kurumu ve
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile paylaşılabilir.

(8) YTK’lar destekleme süreci ile ilgili talep edilen bilgi ve belgeyi beş iş günü içeri-
sinde ibraz etmekle yükümlüdür.

(9) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler;
a) YTK’larca satışı tamamlanan her bir tür için tek icmal oluşturulmalıdır.
b) YTK tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin teslimi yapılır.
c) YTK, kaplanmış tohum faturalarında kaplamadan önceki tohum miktarını belirtir ve

EK-12’yi doldurur. Ödeme işlemlerinde bu miktar esas alınır.
ç) Tohumluk faturalarının tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
d) Desteklemeye esas tohumluklara ait sertifikasyon dönemi 1/7/2022-30/6/2023 tarih-

lerini kapsamalıdır. Sertifikanın düzenlenme tarihi ile 31/10/2023 tarihleri arasındaki faturalar
desteklemeye esas alınır. Bu tarihten sonraki faturalar destekleme kapsamında değerlendiril-
mez.

e) Başvuruyu kabul eden il/ilçe müdürlüğü, YTK’nın ve/veya YTK ile sözleşmeli üre-
tim yapan tohum yetiştiricilerinin, tohumluk üretimi yaptıkları parsellerdeki üretim ve yüzöl-
çümü bilgilerinin doğruluğunu; 2022 üretim yılı ÇKS kayıtları, uydu görüntüleri, tarla kontrol
raporları üzerinden kontrol eder. Kontrol sonucu uyumsuzluk tespit edilmesi halinde uyumlu
olmayan alandan üretilen tohumluklar destekleme kapsamında değerlendirilmez.
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f) YTK tarafından sisteme kaydedilen desteklemeye esas tohumluk fatura bilgileri ile
beyan edilen faturalar il/ilçe müdürlüğünce karşılaştırılır. Uyumsuz olanlara destekleme öde-
mesi yapılmaz.

(10) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilere, ürettikleri sertifikalı tohumluğu eken/diken
YTK’lar tarafından düzenlenen fatura veya destekle ilgili bilgileri içermesi kaydıyla kanuni
defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının fotokopisi üzerine, il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak fatura yerine kabul edilir. 

(11) Sertifikasyon kuruluşlarınca, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgiler TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına kaydedilir.

(12) TVYS’de düzenlenemeyen sertifikaların TVYS’ye tanıtılması, görev alanındaki
kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır.

Sertifikalı fidan üretim desteği
MADDE 18- (1) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve

satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan
üretim desteği ödemesi yapılır.

(2) Sertifikalı fidan üretimi desteğine, fidan üretici belgesine sahip gerçek ve tüzel ki-
şiler başvuru yapabilir. Bakanlıkça yetki verilmesi halinde sertifikalı fidan üretim desteğine
başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılabilir.

(3) Başvuru esnasında il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:
a) e-Devlet Kapısı üzerinden kontrollerin yapılamaması durumunda, fidan üretici bel-

gesinin başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği, fidan üreticisinin ilgili alt birliğe üyeliği ve ÇKS
kayıtlarının güncelliği kontrol edilir.

b) Başvurusu uygun görülen fidan üreticilerine, TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve
veri giriş yetkisi verilir.

(4) Fidan üreticileri, TBS’ye veri girişinden ve verilerin doğruluğundan sorumludur-
lar.

(5) Fidan üreticileri tarafından alım/satım belgesinde (fatura), faturanın satışı yapılan
sertifika ile illiyet bağını gösterir “bu fatura ile satışı yapılan fidanlar, ........tarih ve.....no’lu
fidan sertifikasına aittir ve …..ile…….etiket aralığındadır.” ibaresi konularak fatura tasdik edi-
lir.

(6) Fidan üreticileri tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin tes-
limi yapılır.

(7) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel esaslar şunlardır:
a) Fidan üreticilerine ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulur.
b) Fidan alım/satım belgelerinin tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
c) Desteklenecek fidanlara ait sertifikasyon dönemi aşağıda verilmiştir. Fidan sertifi-

kalarının bu tarihler aralığında düzenlenmiş ve 2022 beyanname yılına ait olması gerekir.

(8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de yer
alan sertifika veri tabanına kaydederler.

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
MADDE 19- (1) Destekleme kapsamında yer alacak bağ ve kapama bahçe tesisinde

kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidan; yurt içinde üretilmiş, TTSM veya

Karacabey Fidan Fide Test Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide
veya standart fidan sertifikasına ve antepfıstığı anacında ise üretim materyali sertifikasına sahip
olmalıdır.
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b) 2019 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve ser-
tifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2022 üretim yılı dikimle-
rinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

c) 2020 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve ser-
tifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2021 yılında faturalandırılan
fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmayacak olup 2022 yılında faturalandırılmış fidanlar
ise bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

ç) 2021 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan, serti-
fikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında açık köklü ve tüplü fidan ile
antepfıstığı üretim materyali (anaç) sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olmalıdır.

d) Çilek bahçelerinde kullanılacak fide 2021 ve 2022 yılı sertifikasına sahip olmalıdır.
(2) Destekleme kapsamında bağ ve kapama bahçe tesisinde aranacak şartlar şunlardır:
a) 2022 üretim yılında tesis edilmiş olması.
b) Çilek ve orman ağaçlandırma arazileri hariç %6 ve üzeri eğime sahip arazilerde tesis

edilmiş olması.
c) Mevcut bağ ve kapama bahçe olması halinde ise eğim şartı aranmaksızın sökülerek

yenilenmesi.
ç) Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması.
d) Tek türde tesis edilmiş olması.
e) Tek parsel veya bitişik parsellerin toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan az

olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.

(3) Bağ ve kapama bahçe, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek EK-21’de
yer alan Bahçe Tesisi Tespit Tutanağı düzenlenir.

(4) Bağ ve kapama bahçe, tesis edildiği üretim yılı hariç dört yıl boyunca yılda en az 1
kez (çilek hariç) olmak üzere il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek EK-22’de yer alan Sertifi-
kalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağı düzenlenir. Mücbir se-
bepler dışındaki nedenlerle bahçenin minimum alan toplamı altına düşmesi durumunda desteğin
tamamı, bahçenin minimum alan toplamı büyüklüğünü koruması durumunda ise bozulan kısma
karşılık gelen destekleme tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alı-
narak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(5) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteğinde ödeme gerçekleştikten
sonra taahhüdüne uygun davranmayanlara, almış oldukları desteği yasal faiziyle birlikte geri
ödemeleri halinde idari yaptırım uygulanmaz. 

(6) Destekleme ödemesi yapılan bağ ve kapama bahçenin kiralanması durumunda; bağ
ve kapama bahçe özelliğini kaybetmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup des-
tekleme ödemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(7) Destekleme ödemesi yapılan bağ ve kapama bahçenin satışı durumunda, il/ilçe mü-
dürlüğünce onaylı EK-24’te yer alan Satış Yolu ile Bağ-Bahçenin El Değiştirmesine İlişkin
Taahhütname (Taahhütname-3) düzenlenir. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin
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sorumluluklarını taşımakta olup, bağ ve kapama bahçe denetim, bakım ve muhafazasını sağ-
lamak zorundadır. Aksi durumda destekleme ödemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesap-
lanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(8) Kiralama yolu ile bağ ve kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi
çilek için en az bir (1) yıl, diğerlerinde en az beş (5) yıldır.

(9) Sertifikalı ve standart fidanın aynı bağ ve kapama bahçe alanı içinde kullanılması
halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(10) ÇKS’de 2022 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifikalı
Fidan Kullanım Desteği 2022” bölümüne kaydedilir. 

(11) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, EK-4’te belirtilen belgelerle baş-
vurması gerekmektedir.

(12) EK-25’te yer alan Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep
Formunda bulunan sertifikalı/standart fidan/antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve sertifikalı
fideye ait bilgiler ile fatura bilgileri fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından dü-
zenlenerek tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(13) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan, antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve ser-
tifikalı fide sertifikası veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fi-
de üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket
numarası aralıkları yazılır.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği
MADDE 20- (1) Geleneksel zeytin bahçesi alanının en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan

ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30/4/2023 tarihine kadar gençleş-
tirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı (tasarruf
alanı) en az beş dekar olmalıdır. Orman yangını olan yerlerde, rehabilitasyon destek uygula-
masında alan büyüklüğüne bakılmaz. 

(3) Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2022 üretim yılında
ÇKS’ye kayıt yaptırmaları koşuluyla EK-26’da yer alan form ile gençleştirme budaması ya-
pılmadan önce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yaptırmaları gerekmektedir.

(4) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak
il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilir ve gençleştirme budaması öncesi EK-27’de
yer alan tutanak düzenlenir.

(5) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdür-
lükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas EK-28’de yer alan tutanak
düzenlenir.

Fındık alan bazlı gelir desteği
MADDE 21- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uy-

gulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar eki listede yer alan havzalarda,
ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere FKS’de kayıtlı
ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(2) 2022 üretim yılında ÇKS ve FKS’de kayıtlı olan çiftçilerin fındık alan bazlı gelir
desteğinden yararlanmak istememesi durumunda; bu taleplerini 30/12/2022 tarihi mesai biti-
mine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

(3) İl/ilçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu ÇKS ve FKS’den
kontrol eder.

(4) Fındık arazilerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin sorunlar ile ihtilafların çözümünde
il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir.
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(5) Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir
desteği ödemesi yapılmaz.

Toprak analizi desteği
MADDE 22- (1) Toprak analizi desteği ödemelerine yönelik uygulama esasları ve bu

ödemelerden yararlanmak isteyen toprak analiz laboratuvarları ile ilgili hususlar aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri olan ÇKS’ye kayıtlı üretim yapılan tarım
arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenir.

b) Toprak numuneleri, koordinat belirleyen cihaz veya TADLAB mobil uygulaması
kullanılarak toprak analiz laboratuvarlarının teknik elemanlarınca alınır.

c) Toprak analizlerinin, 1/8/2021-30/6/2022 tarihleri arasında yapılması gerekir.
ç) Numunelerin alındığı ve analizlerinin yapıldığı tarihlerde laboratuvarların yetkilen-

dirilmiş olması gerekir.
d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından

laboratuvar bilgi sisteminde (TADLAB) destekleme başvurusu yapılmadan önce kayıt altına
alınmış olması gerekir.

e) Aynı parselde her bir 50 dekarlık alan için birden fazla toprak analizi yapılması du-
rumunda sadece bir analize ödeme yapılır.

f) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için bir defa toprak analizi desteği ödenir.
g) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için birden fazla laboratuvar tarafından top-

rak analizi yapılması durumunda, TADLAB sistemine kayıt yapan laboratuvara ödeme yapı-
lır.

ğ) Nadasa bırakılan parseller için toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.
h) Analiz yapılan parsellere destekleme ödemesi için çiftçinin muvafakatının alınması

esastır. Tarım takvimi sebebiyle EK-32’de yer alan Toprak Analiz Desteği için muvafakatname
alınamaması durumunda il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(2) İl müdürlüklerince desteklemeye esas analizlerin en az % 10’unun örnekleme yön-
temi ile çiftçi bazında yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler
MADDE 23- (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdür-

lükleri tarafından ÇKS ve/veya ÖKS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye
ait destekleme türüne esas İcmal-1, ilçe müdürlüğü ve ilgili köy/mahallede ilgili il/ilçe müdür-
lükleri veya muhtarlıklar marifetiyle EK-2’de belirtilen süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe mü-
dürlüğü web sayfasında yayımlanır. Sertifikalı tohum üretim ve sertifikalı fidan üretim desteği
için KEP marifetiyle duyuru yapılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve
saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. 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 müdür-
lüğü 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. Ayrıca OTD uygulama-
larında hatalı bilgilerin düzeltilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşa EK-29’da yer alan dilekçe
ile müracaat edilmesi çiftçinin görev ve sorumluluğundadır. Bu madde hükmüne göre yapılan
yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.
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(4) Değerlendirme sonucunda İcmal-1’ler düzeltilememesi ya da bilgi ve belgelere ay-
kırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle her bir destekleme türüne göre İcmal-
1’lerin oluşturulamaması halinde durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim
komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip
onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin
ÇKS’den alınan İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından 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 BÜGEM’e gönderilir.

(7) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bu-
lunmaması 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 BÜGEM’e gönderilir.

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

(9) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz
süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile
ÇKS’de Yönetmelikte öngörülen süreler dışında yapılacak değişiklikler destekleme ödemele-
rine esas olamaz.

(10) Sertifikalı tohum üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü ta-
rafından, ödeme icmali talep eden YTK’lar için YTK Detayında Bilgiler (EK-14) ve Sertifika
Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-15) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali (İcmal-3)
ile birlikte BÜGEM’e gönderilir.

(11) Sertifikalı fidan üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tara-
fından, icmali talep eden fidan üreticileri için, Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) ve
Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-20) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali
(İcmal-3) ile birlikte Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) BÜGEM’e gönderilir.

(12) Ruhsatlı fındık alanları dışında kalan il müdürlükleri tarafından, fındık alan bazlı
gelir desteği icmali alınarak, ödemeye konu kayıt bulunması halinde düzenlenen İcmal-3’ler
ödeme yapılmak üzere BÜGEM’e gönderilir.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar
MADDE 24- (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından;
a) Bu Tebliğe konu üretim yılında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerinde kayıtlı olma-

yanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
b) ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle,

bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte
süresi içinde başvuru yapmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalana-
maz.

c) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin, il/ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal
temsilcisi aracılığıyla yapılan başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına dair Döner Sermaye
İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini ibraz etmeyenler ile e-Devlet Kapısı üze-
rinden yapılan başvurularda hizmet bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından destekleme
ödemesi tutarından tahsil edilmesine dair taahhüdü onaylamayanlar bu Tebliğde anılan des-
tekleme ödemelerinden faydalanamaz.
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ç) 30/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar FKS’ye kayıtlı olmayanlar ve 2022 üretim
yılında ruhsatlı fındık arazilerinde değişiklik olduğu halde FKS’de güncelleme yaptırmamış
olanlar, fındık alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanamaz.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, toprak analizi desteği hariç bu Tebliğde anılan destek-
lerden yararlanamaz. 

e) Orijinal/temel ve üst kademe tohumluk üretimi yapanlar hariç kamu tüzel kişiliği ile
ortak üretim yapanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerince gerçek üretim yapmadıkları
tespit edilenler, Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir
destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu Tebliğde anılan
destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

g) Bakanlık tarafından herhangi bir nedenle gelir kaybı ve/veya zarar-ziyan ödemesi
yapılan parsellerde, gelir kaybı ve/veya zarar-ziyan ödemesi yapılan alan için bu Tebliğde
anılan destekleme ödemeleri yapılmaz.

ğ) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi ya-
pılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bıra-
kılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

h) Tek yıl nadasa bırakılan parseller hariç olmak üzere bitkisel üretim faaliyeti yapıl-
mayan parsellere mazot alımında kullanılmak üzere destek ödemesi yapılmaz. Destekleme
ödemesinin yapıldığının tespit edilmesi halinde yapılan ödeme geri tahsil edilir.

ı) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı ve askı sonrası iti-
raz süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili bi-
rime iletilmesi durumunda, ihtilafa konu araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden
faydalanamaz.

i) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraatı yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı
ürünleri, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

j) Yurt dışından ithal edilen tohumluklar için sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fi-
dan/fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim ve sertifikalı tohum üretim desteği
ödemesi yapılmaz.

k) Yurt içinde kullanmak amacıyla üretilip sertifikalandırılan ancak herhangi bir şekilde
ihracatı yapılan/yapılacak tohumluklar için sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fidan/fide ve
standart fidan kullanım ve sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılmaz.

l) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nci maddesi hükümleri
gereği tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerden faaliyet konuları ile
ilgili alt birliğe üye olmayanlar sertifikalı tohum üretim ve sertifikalı fidan üretim destekleme
ödemelerinden faydalanamaz. 

m) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu
işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içeri-
sinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi destek-
lerinden yararlanamaz.

n) Dikim tarihinden itibaren beş yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı ve
dane zeytin fark ödemesi desteğinden yararlanamaz.

o) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar veya rekreasyon amaçlı ekiliş yapanlar
yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

ö) İl ekolojisine, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartlarından her-
hangi birisini yerine getirmeyenler ile yem bitkileri tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya
çalışmaları engelleyenler yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

p) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan
parseller üzerinde yem bitkisi ekilişi yapanlar, yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2022 – Sayı : 32018



r) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına
sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz.

s) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamından 2017, 2018,
2019, 2020 ve 2021 yıllarında bir parselin en az 1/5’inde budama yapılarak destekten faydala-
nan alanlar 2022 yılında bu destekten yararlandırılmaz.

ş) Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağında be-
lirlenmiş olan zeytinlik alanlarda gençleştirme budamasını yapmamış olan çiftçiler geleneksel
zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteğinden yararlanamazlar.

t) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi meralarda ıslah ama-
cıyla kiralanarak ÇKS’ye kaydedilen alanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden
faydalanamaz.

u) Ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif
komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler
veya Orman Genel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler,
bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ü) 2022 yılında düzenlenmeyen İTU sertifikaları veya önceki yıllarda düzenlenmekle
birlikte geçerliliği 2022 yılında da devam eden İTU sertifikaları ile yapılan başvurular İTU
desteklemesinden faydalanamaz.

v) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.
y) 1. Kategoride aynı tarım parselinde yetiştirilen örtüaltı ürünler için İTUD ödemesi

yapılması durumunda bu ürünlere açıkta üretim için İTUD ödenmez.
z) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğinden

yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.
aa) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan

çayır vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.
bb) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler, OTD’den faydalanamaz.
cc) 2021 üretim yılında geçiş süreci-2 ve geçiş süreci-3 statülerinde destek alan araziler,

2022 üretim yılında aynı statüde kalması halinde OTD’den faydalanamaz.
çç) Organik tarım faaliyeti yürütülen arazilerden bir önceki yıla göre 2022 üretim yı-

lında, statüsü düşen araziler OTD’den faydalanamaz.
dd) EK-1’de 2. ve 3. Kategoride bulunan ve yeşil ot hasadı yapılarak yem bitkisi amaçlı

kullanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği araziler, ilgili çiftçinin organik hayvancılık faaliyeti
bulunmaması durumunda OTD’den faydalanamaz. Ancak münavebe amacıyla ÇKS’de bir ön-
ceki üretim sezonunda farklı bir bitkinin bulunması durumunda, tek yıllık yeşil ot hasadı ya-
pılarak yem bitkisi amaçlı kullanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği arazilerde, ilgili çiftçinin
organik hayvancılık faaliyetinde bulunma şartı aranmaz.

ee) Ürün alınamayan, verim çağına gelmemiş dikili tarım arazileri İTUD ve OTD’den
faydalanamaz.

ff) Bitki sağlığı, karantina nedeniyle üretiminde kısıtlama bulunan türlerde veya kısıt-
lamaya tabi alanlarda yapılan üretimler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden fayda-
lanamaz.

gg) Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve katı orga-
nik-organomineral gübre desteği yapılmaz.

ğğ) Rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot, gübre ve katı organik-
organomineral gübre desteği yapılmaz.

hh) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen
ürünlerin 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Ser-
tifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede belirlenen havzası dışında
yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan
bazlı gelir desteği ödemeleri yapılmaz.
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ıı) 2022 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim
için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 0,5 dekarın altında olan işletmelere küçük aile
işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

ii) 2022 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya filiz-
lendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

jj) Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yo-
luyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde
bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

kk) Tasarrufunda bulunan arazinin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan eden
çiftçilere mahallinde yapılan kontrollerde tarımsal faaliyette bulunduğu arazi toplamının beş
dekarın üstünde olduğunun tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteği ödemesi
yapılmaz.

ll) Tüzel kişi çiftçilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
mm) Nadas alanlarına küçük aile işletmesi desteği, gübre desteği ve katı organik-orga-

nomineral gübre desteği ödemesi yapılmaz.
nn) Örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere; 2022 üretim yılı için 2021 üretim

yılından, 2023 üretim yılı için 2022 üretim yılından başlamak üzere bir parsele aynı tek yıllık
bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri
yapılmaz. 

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 25- (1) 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 Tarım Kanununun 23 üncü
maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdür-
lüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oran-
ları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen ger-
çek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler tahkim ko-
misyonu kararı tarihinden itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandı-
rılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, çiftçi kendisine
tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme
tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alı-
narak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve yaptırım
MADDE 26- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uy-

gulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar da yer alan ve bu Tebliğde anılan
desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık
yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları,
kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, toprak analiz laboratu-
varları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.
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(2) Yönetmelik gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde, öncelikli olarak fark öde-
mesi desteği ile küçük aile işletmesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan tespitler tu-
tanağa bağlanır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hak-
kında İTUY hükümleri uygulanır.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile dü-
zeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yet-
kilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile
OTY hükümleri uygulanır.

(5) Veri girişinde yetki verilen YTK’lar kendilerine tebliğ edilen kullanıcı adı ve şifre-
sinin gizliliği ve güvenliğinden, yaptıkları veri girişlerinin doğruluğundan, düzenledikleri her
türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.

(6) Arazi intikalleri ve mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle zamanında destek-
leme ödemesi yapılamayan çiftçilere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(7) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bom-
bus arı kolonisi çiftçisinin üretim izni iptal edilir.

(8) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müra-
caatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;

a) OTD ödemelerinde 2022 üretim yılına ait hasadını gerçekleştirmiş ve üretilen ürünü
sertifikalandırılmış ancak destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları,
müracaat tarihleri içerisinde bu üretimler için OTD’ye esas şartların yerine getirilmiş olması
kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti
ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile mü-
racaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat ya-
pılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

b) İTUD ödemelerinde; 2022 üretim yılına ait hasadını gerçekleştirmiş ve sertifikalan-
dırılmış ancak destekleme müracaatı yapamadan vefat etmiş olan çiftçilerin mirasçıları, müra-
caat tarihleri içerisinde bu üretimler için İTUD’e esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla
mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile miras-
çılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı
üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması
halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

c) Mazot ve gübre desteği, fındık alan bazlı gelir desteği ve katı organik-organomineral
gübre desteği hariç diğer destekleme ödemelerinde; bu Tebliğe konu üretim yılına esas des-
tekleme müracaatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıra-
maması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya
noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi bi-
rinin diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına
destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme
ödemesi yapılmaz.

ç) Bu Tebliğe konu üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan
sonra vefat eden çiftçiler için destekleme ödemeleri vefat eden çiftçi adına bankaya yatırılır.
Vefat etmeden önce dilekçe ile müracaat etmiş ancak EK-4’te istenilen belgeleri teslim ede-
memiş çiftçiler için bu belgeler mirasçılarından herhangi biri tarafından süresi içerisinde il/ilçe
müdürlüğüne teslim edilir. Belgelerin süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmemesi
durumunda destekleme ödemesi yapılmaz.
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(9) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan, deprem vb. tabii afetler) dolayı
mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on iş
günü içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bu-
lunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.
Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün il/ilçe tespit komis-
yonlarınca tespit edilmesi halinde ödemesi gerçekleştirilen tarımsal destekleme geri alınmaz.

(10) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ve yem bitkileri desteği
uygulamalarında; destek müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekiliş/dikilişin yapıldığı
il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

(11) Ürettikleri tohum, fidan/fideyi mahsul veya tohum elde etmek amacıyla ÇKS’ye
kayıtlı arazisine eken/diken, Tohum Üretici Belgesi, Fidan/Fide Üretici Belgesine sahip çiftçi-
lerden desteklemeye konu ürünlere ilişkin fatura düzenlemeleri halinde bu belge, düzenlene-
memesi halinde ise kanuni defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının
fotokopisi üzerine, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak fatura
yerine kabul edilir. Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep Formunda
yer alan bayi/üretici bölümünü kendileri imzalar. Kullanmış olduğu tohum, fide/fidanlara ait
sertifika sureti ile tohum, fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.

(12) İlama bağlı borç ödemelerinde ve yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin ip-
taline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair vergi dairesi alındı
belgesi veya ilgili banka dekontu aslı gibidir onayları yapılarak, ödemeye esas EK-30'da yer
alan ödeme tablosu ile birlikte her bir çiftçi için ayrı üst yazı ile BÜGEM’e gönderilir.

(13) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-
gulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayıp yerinde tespit ve çözüm gerektiren konularla ilgili
il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur.

(14) Yerinde yapılan kontroller insansız hava aracı (drone) teknolojisinden yararlanmak
sureti ile de yapılabilir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 27- (1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uy-

gulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar çerçevesinde bu Tebliğde anılan
tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları EK-1’de yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Des-
teklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar
da belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Öde-
meler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara
yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 28- (1) 8/12/2021 tarihli ve 31683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki-

sel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 28 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Bitkisel Üretime

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40) hükümleri çerçevesinde
başlatılmış ve sonuçlandırılamamış olan işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuç-
landırılır.

Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14401 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14402 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14394 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14172 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14173 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14427 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14449/1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14449/2 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14281 
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Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14452 

—— • —— 
Samsun 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14100 
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Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14268 

—— • —— 
Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14254 

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

 
 14211 
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Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14282 

—— • —— 
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14344 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

23 KISIM KVC/ÇOCUK KVC CERRAHİ EL ALETİ SETLERİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği 

ihtiyacı "23 Kısım Kvc/Çocuk Kvc Cerrahi El Aleti Setleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine, evsaf listesine, idari hususlarına ve teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde kapalı teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 08.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 14353/1-1 
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60 ADET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Elazığ Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ihtiyacı olan 60 

Adet Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, DELL veya CASPER 

markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanını DMO Elazığ Bölge Müdürlüğünde ve Ofisimiz internet 

sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 28/11/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Bölge Müdürlüğümüzde 

bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile 

postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve HP, 

DELL veya CASPER markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır.  

Talep Takip No: BSCS47SNVZ 

 14380/1-1 
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17 KISIM ORTOPEDİ CERRAHİ EL ALETİ SETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği 

ihtiyacı "17 Kısım Ortopedi Cerrahi El Aleti Setleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine, evsaf listesine, idari hususlarına ve teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde kapalı teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 09.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 14416/1-1 
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25 KISIM KBB CERRAHİ EL ALETİ SETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği 

ihtiyacı "25 Kısım KBB Cerrahi El Aleti Setleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine, evsaf listesine, idari hususlarına ve teknik şartnamesine 

uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde kapalı teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 13.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 14417/1-1 
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16 KISIM BEYİN CERRAHİ EL ALETİ SETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ihtiyacı "16 Kısım Beyin 

Cerrahi El Aleti Setleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesine, evsaf listesine, idari hususlarına ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 07.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 14352/1-1 
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25 SETTEN OLUŞAN ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÇOCUK ACİL CERRAHİ 
EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Acil ihtiyacı; “25 

setten oluşan muhtelif cins ve miktar cerrahi el aletleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 
sahibi kurumca hazırlanan malzeme ve evsaf listesine idari hususlar listesine ve teknik 
şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif 
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler yazılı ve nihai tek teklif verebilecektir. 
İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz V No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve sair ihale evrakı 
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 
Şartlarında belirtilen Devlet Malzeme Ofisi banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
1. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise 
iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İç Piyasadan Yapılacak 
Satınalmalara Ait Ticari Şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve 
İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartları ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İdari Hususlar 
Listesinde belirtilen diğer belgeler bulunacaktır. 

2. Teklifler, 07.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü V No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

4. İhalede her set içeriği bir kısım olarak kabul edilecek olup, istekliler tüm setlerin 
tamamına teklif verebileceği gibi her settin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif de 
verebilecektir. İstekliler, SET için toplam fiyatlarını verecekler ve ihale değerlendirmesi “SET” 
kısmına verilen en düşük toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Set içeriğinin tamamına teklif 
verilmesi gerekmekte olup, set içeriğindeki kalemlerde eksik teklif var ise isteklinin o set için 
vermiş olduğu teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Birim Fiyat Teklif cetvelinde ürünlerin adı, referans/katalog numarası ÜTS kodunun 
yazılması zorunludur. 

5. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 
belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

 14453/1-1 
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17 SETTEN OLUŞAN GENEL CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği Genel Cerrahi Kliniği ihtiyacı; “17 setten 

oluşan muhtelif cins ve miktar cerrahi el aletleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 
kurumca hazırlanan malzeme ve evsaf listesine idari hususlar listesine ve teknik şartnamesine 
uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler yazılı ve nihai tek teklif verebilecektir. 
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz V No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve sair ihale evrakı 
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 
Şartlarında belirtilen Devlet Malzeme Ofisi banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İç Piyasadan 
Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartları ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İdari 
Hususlar Listesinde belirtilen diğer belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 06.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü V No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhalede her set içeriği bir kısım olarak kabul edilecek olup, istekliler tüm setlerin 
tamamına teklif verebileceği gibi her settin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif de 
verebilecektir. İstekliler, SET için toplam fiyatlarını verecekler ve ihale değerlendirmesi “SET” 
kısmına verilen en düşük toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Set içeriğinin tamamına teklif 
verilmesi gerekmekte olup, set içeriğindeki kalemlerde eksik teklif var ise isteklinin o set için 
vermiş olduğu teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Birim Fiyat Teklif cetvelinde ürünlerin adı, referans/katalog numarası ÜTS kodunun 
yazılması zorunludur. 

6. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 
belirtilecektir. 

7. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

    14457/1-1 
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ETLİK ŞEHİR HASTANESİ GÖZ KLİNİĞİ İHTİYACI 23 SETTEN OLUŞAN  
CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği Göz Kliniği ihtiyacı; “23 setten oluşan 

muhtelif cins ve miktar cerrahi el aletleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 
hazırlanan malzeme ve evsaf listesine idari hususlar listesine ve teknik şartnamesine uygun 
olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler yazılı ve nihai tek teklif verebilecektir. 
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz V No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve sair ihale evrakı 
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 
Şartlarında belirtilen Devlet Malzeme Ofisi banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İç Piyasadan 
Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartları ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İdari 
Hususlar Listesinde belirtilen diğer belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 08.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü V No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhalede her set içeriği bir kısım olarak kabul edilecek olup, istekliler tüm setlerin 
tamamına teklif verebileceği gibi her setin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif de 
verebilecektir. İstekliler, SET için toplam fiyatlarını verecekler ve ihale değerlendirmesi “SET” 
kısmına verilen en düşük toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Set içeriğinin tamamına teklif 
verilmesi gerekmekte olup, set içeriğindeki kalemlerde eksik teklif var ise isteklinin o set için 
vermiş olduğu teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Birim Fiyat Teklif cetvelinde ürünlerin adı, referans/katalog numarası ÜTS kodunun 
yazılması zorunludur.  

6. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 
belirtilecektir. 

7. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

    14458/1-1 
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KADIN DOĞUM KLİNİĞİ İHTİYACI 21 SETTEN OLUŞAN  
CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği Kadın Doğum Kliniği ihtiyacı; “21 setten 

oluşan muhtelif cins ve miktar cerrahi el aletleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 
kurumca hazırlanan malzeme ve evsaf listesine idari hususlar listesine ve teknik şartnamesine 
uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, KAPALI TEKLİF USULÜ ile 
iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler yazılı ve nihai tek teklif verebilecektir. 
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz V No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve sair ihale evrakı 
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 
Şartlarında belirtilen Devlet Malzeme Ofisi banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İç Piyasadan 
Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartları ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İdari 
Hususlar Listesinde belirtilen diğer belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 05.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü V No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhalede her set içeriği bir kısım olarak kabul edilecek olup, istekliler tüm setlerin 
tamamına teklif verebileceği gibi her settin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif de 
verebilecektir. İstekliler, SET için toplam fiyatlarını verecekler ve ihale değerlendirmesi “SET” 
kısmına verilen en düşük toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Set içeriğinin tamamına teklif 
verilmesi gerekmekte olup, set içeriğindeki kalemlerde eksik teklif var ise isteklinin o set için 
vermiş olduğu teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Birim Fiyat Teklif cetvelinde ürünlerin adı, referans/katalog numarası ÜTS kodunun 
yazılması zorunludur. 

6. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 
belirtilecektir.  

7. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

    14459/1-1 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2022 – Sayı : 32018 

ÜROLOJİ KLİNİĞİ İHTİYACI 22 SETTEN OLUŞAN CERRAHİ EL ALETLERİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği Üroloji Kliniği ihtiyacı; “22 setten oluşan 

muhtelif cins ve miktar cerrahi el aletleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 
hazırlanan malzeme ve evsaf listesine idari hususlar listesine ve teknik şartnamesine uygun 
olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, KAPALI TEKLİF USULÜ ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler yazılı ve nihai tek teklif verebilecektir. 
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz V No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve sair ihale evrakı 
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 
Şartlarında belirtilen Devlet Malzeme Ofisi banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İç Piyasadan 
Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartları ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İdari 
Hususlar Listesinde belirtilen diğer belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 09.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü V No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhalede her set içeriği bir kısım olarak kabul edilecek olup, istekliler tüm setlerin 
tamamına teklif verebileceği gibi her settin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif de 
verebilecektir. İstekliler, SET için toplam fiyatlarını verecekler ve ihale değerlendirmesi “SET” 
kısmına verilen en düşük toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Set içeriğinin tamamına teklif 
verilmesi gerekmekte olup, set içeriğindeki kalemlerde eksik teklif var ise isteklinin o set için 
vermiş olduğu teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Birim Fiyat Teklif cetvelinde ürünlerin adı, referans/katalog numarası ÜTS kodunun 
yazılması zorunludur. 

6. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 
belirtilecektir. 

7. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

    14460/1-1 
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ETLİK ŞEHİR HASTANESİ PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ İHTİYACI 11 SETTEN 
OLUŞAN CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği Plastik Cerrahi Kliniği ihtiyacı; “11 setten 

oluşan muhtelif cins ve miktar cerrahi el aletleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 
kurumca hazırlanan malzeme ve evsaf listesine idari hususlar listesine ve teknik şartnamesine 
uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, KAPALI TEKLİF USULÜ ile 
iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler yazılı ve nihai tek teklif verebilecektir. 
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz V No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve sair ihale evrakı 
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 
Şartlarında belirtilen Devlet Malzeme Ofisi banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İç Piyasadan 
Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartları ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İdari 
Hususlar Listesinde belirtilen diğer belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 02.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü V No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhalede her set içeriği bir kısım olarak kabul edilecek olup, istekliler tüm setlerin 
tamamına teklif verebileceği gibi her setin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif de 
verebilecektir. İstekliler, SET için toplam fiyatlarını verecekler ve ihale değerlendirmesi “SET” 
kısmına verilen en düşük toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Set içeriğinin tamamına teklif 
verilmesi gerekmekte olup, set içeriğindeki kalemlerde eksik teklif var ise isteklinin o set için 
vermiş olduğu teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. Birim Fiyat Teklif cetvelinde ürünlerin adı, 
referans/katalog numarası ÜTS kodunun yazılması zorunludur. 

6. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 
belirtilecektir. 

7. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır 

    14461/1-1 
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İHALE ZEYİLNAME İLANI 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
240.000 Kg. İki Bileşenli Silikat Bazlı Enjeksiyon Malzemesi Temini ihalesi, Türkiye 

Taşkömürü Kurumu Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğin 27’nci 
maddesine istinaden Zeyilname düzenlenmiştir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1049940 
1- İdarenin 
a) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK  
b) Telefon ve Faks Numarası : 372 259 40 00 - 372 251 19 00 
c) Elektronik Posta Adresi : Selami.kilic@taskomuru.gov.tr 
2- İhale İlan Bilgileri 
a) Yayınlandığı Tarih ve Sayısı : 11.10.2022 tarihli ve 31980 sayılı 
b) Zeyilname ile Düzenlenen  
 İhale Tarihi : 21.11.2022 
c) Zeyilname Nedeni 
 veya Nedenleri:  : 11.10.2022 tarihli ve 31980 sayılı Resmî Gazete’de 

aslına uygun olarak yayımlanan 240.000 Kg. İki 
Bileşenli Silikat Bazlı Enjeksiyon Malzemesi temini 
ihalemizin teknik şartnamesinde değişikliklerin 
yapılması nedeniyle Zeyilname düzenlenerek 
12.12.2022 Pazartesi - Saat 15:00 tarihine ertelenmiştir. 

Eski Hali: 
Teknik Şartname Madde 4.7- Enjeksiyon malzemesinin uygulamasında kullanılacak 5 

adet pompa gerekli bağlantı elemanları ve aksesuarlar firmaca ücretsiz olarak verilecek ve sipariş 
bitiminde firmaya iade edilecektir. Firmalar verecekleri pompanın marka ve menşeini 
belirteceklerdir. Pompa ATEX belgesine sahip olacaktır. Firmalar pompa ATEX Belgesini 
teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

Yeni Hali: 
Teknik Şartname Madde 4.7- Enjeksiyon malzemesinin uygulamasında kullanılacak 5 

adet pompa gerekli bağlantı elemanları ve aksesuarlar firmaca ücretsiz olarak verilecek ve sipariş 
bitiminde firmaya iade edilecektir. Firmalar verecekleri pompanın marka ve menşeini 
belirteceklerdir. Firmanın vereceği pompalar ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince 
onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) 
ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli belgeye, (Belgenin üzerinde 
geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale 
tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı) sahip olacak ve ATEX belgesi 
teknik şartname ile birlikte verilecektir. 

Eski Hali: 
Teknik Şartname Madde 5- Teslim Süresi: 365 gün olup, siparişe bağlandıktan sonra 

TTK’nın talebine müteakip en geç 3 gün içinde min. 100 kg.’ lık partiler halinde teslim 
edilecekir.  

Yeni Hali: 
Teknik Şartname Madde 5- Teslim Süresi: 365 gün olup, siparişe bağlandıktan sonra 

TTK’nın talebine göre 100-300 kg.’ lık partiler halinde en geç 3 gün içinde teslim edilecektir. 
İlan Olunur. 14439/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Yeni Dünya Sağlık 

Hizmetleri AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve 
satışına karar verilen “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı 
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından 
Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 
kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra 
yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) 
belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait “Şartname” 

ekinde detay bilgileri belirtilen Central Hospital Hastanesinin faaliyeti için gerekli ve yararlı olan 
mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

111.450.000.- (Yüzonbirmilyondörtyüzellibin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 11.145.000- 

(Onbirmilyonyüzkırkbeşbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir. 

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Yeni Dünya 
Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz 
Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede 
tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, 
en geç 13.12.2022 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf 
içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten 
sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 14.12.2022 tarihinde, saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 
bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 10.000- (Onbin) TL’yi “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

“İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

Bilgi Odasından ve Tesis Ziyaretinden 23.11.2022 /12.12.2022 tarihleri arasında 
yararlanmak mümkün olacaktır. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen 
“Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 20.000- (Yirmibin) TL’yi “Yeni Dünya Sağlık 
Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması 
ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden 
teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari 
ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli 
Bilgi Odasından ve Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti 
ve bilgi odası kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
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muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk 
Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
16.12.2022 tarihinde 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki 
Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma 
tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 
Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 
şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 
şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1-“Şartname”de belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale sonucunun 

“İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede Türk 
Lirası cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer 
ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 12.12.2022 tarihine kadar 
sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No:143 
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel : 0 212 340 20 59 
0 212 340 20 40 
0 212 340 24 29 
0 212 340 22 58 
0 212 340 18 15 
0 212 340 14 87 
0 212 340 20 57 14430/1-1 

 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2022 – Sayı : 32018 

TERSANE TAHSİS DUYURUSU 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: 
Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren 

ayrıntılı fizibilite raporunu, 
İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı, 
Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı 

yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya 
mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli, 

Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, 
tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da 
uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen izni, 

Sözleşme: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yatırımcı arasında 
düzenlenen/düzenlenecek irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini, 

Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma 
sürelerini gösteren planını, 

Tesis: Tersane 
Yatırımcı: Tersane yatırımı yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi ya da kişileri, 
Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine 

Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliği, 
ifade eder. 
Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Tersane Alanı İçerisinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 708 

ada 11 ve 25 nolu parselleri kapsayan 63.666,63 m2 yüzölçümlü Ekli krokide yer alan taşınmazlar 
ile bu taşınmazların kuzeyinde deniz tarafında kalan tahdit dışı (deniz ile parsel sınırı arasında 
kalan kumluk alan) yaklaşık 52.000 m2 yüzölçümlü alanlarda dahil toplam yaklaşık 115.666,63 m2 
yüzölçümlü alanın tersane yatırımı yapılması amacıyla kullanılmak üzere gerçek veya tüzel 
kişilere bu duyuru ve Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 
1- Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Tersane Alanı İçerisinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait

708 ada 11 ve 25 nolu parselleri ve parsellerin önündeki tahdit dışı alanları kapsayan 115.666,63 m2 
yüzölçümlü Ekli krokide yer alan taşınmaz, tersane yatırımı yapılması amacıyla kullanılmak 
üzere tahsis edilecektir. 

2- Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine
uygun tesis kurabilecektir. 

3- İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun
görebilecektir. 

4- Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu
ve ilgili meri mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
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5- Katılım payı bedeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hazine
Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 
11. maddesi kapsamında belirlenecektir.

6- Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince
Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine 
ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli 
peşin olarak tahsil edilecektir. 

7- Kendisine Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek
yatırımcı, yerin tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir 
yıldan sonra ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede 
belirtilen yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir 
yıla kadar uzatılabilecektir. 

8- Avan projede, tahsis amacına uygun olarak, sonradan yapılacak değişiklikler
konusunda İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır. 

9- Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde
tesis yapılması amacıyla kırk dokuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir. 

10- Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi
ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis 
işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir. 

11- Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak,
bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacaktır. 

Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler 
a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu,
b) Varsa tersane yatırımlarına ilişkin deneyimi,
c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli,
d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin

aslı veya noter tasdikli örneği, 
e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,
f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili

temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi, 
g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı,

(yatırım bedelinin en az %20 sinin öz kaynak olması gerekir.) 
h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,
i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,
j) Varsa kızakların türleri ve ebatları,
k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,
l) Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak)
m) Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış Tesis

Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı, 
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n) Termin planı,
o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri,
p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği,
q) Tesis ile deniz arası ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin açıklayıcı bilgi.
12- İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 
13- Tersane amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, iş bu

duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyalarını, iş bu duyurunun Resmî Gazete’deki 
son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, kapalı zarf usulü Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, C Blok 
Kat: 6   06338, Emek/ANKARA adresine son gün mesai saati bitimine kadar teslim edeceklerdir. 
Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin müracaatları ile posta ile yapılan müracaatlar 
ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve istenilen bilgi ve belgeleri eksik 
olan yatırımcıların müracaatları dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon 
tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırım dosyaları ilgili mevzuat çerçevesinde 
arttırma ihalesi yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilecektir. 

NO PUANLANACAK KRİTER İSMİ 
10 ÜZERİNDEN 

PUANLAMA 

Tersane yatırımlarına ilişkin deneyimi 

Son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli 

Gerçek kişi/tüzel kişi 

Yapılacak yatırımın maliyeti 

Yatırım için planlanan finansman kaynağı (Yatırım bedeli 
içindeki öz kaynak %20 den az olmayacak) 

Kapalı alanların toplam yüzölçümü 

Açık alanların toplam yüzölçümü 

İstihdam durumu 

Kızakların türleri ve ebatları 

Kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri 

Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu 
(m.) 

Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı 

Termin planına göre yatırımın ne zaman tamamlanacağı 

Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar 

Tesiste kullanılacak kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri 

Atıkların nasıl bertaraf edileceği 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6221 ada 6 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 42.751.117,50-.TL 
Geçici Teminat %3 :    1,282,533,53-TL 
 
2. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6232 ada 3 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 21.077.155,00.TL 
Geçici Teminat %3 :      632.314,65-TL 
 
3. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6232 ada 10 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 119.452.300,00.TL 
Geçici Teminat %3 :    3.583.569,00-TL 
 
4. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6242 ada 1 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 26.261.604,00.TL 
Geçici Teminat %3 :      787.848,12-TL 
 
5. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6244 ada 5 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 48.641.023,00.TL 
Geçici Teminat %3 : 1.459.230,69-TL 
 
6. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 13 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 57.425.775,00.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.722.773,25-TL 
 
7. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 14 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 52.448.165,00.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.573.444,95-TL 
 
8. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 15 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 55.070.565,00.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.652.116,95-TL 
 
9. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 16 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 55.070.565,00.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.652.116,95-TL 
 
10. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 17 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 42.355.372,50.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.270.661,18-TL 
 
11. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 18 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 42.363.090,00.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.270.892,70-TL 
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12. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 19 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 42.363.090,00.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.270.892,70-TL 
 
13. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 20 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 42.355.320,00.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.270.659,60-TL 
 
14. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 21 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 36.525.000,00.TL 
Geçici Teminat %3 :   1.095.750,00-TL 
 
15. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 22 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 30.284.050,00.TL 
Geçici Teminat %3 :      908.521,50-TL 
 
16. Bursa - Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi 7498 ada 23 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 32.755.600,00.TL 
Geçici Teminat %3 :      982.668,00-TL 
 
Yukarıda ilanlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye 

konulmuştur. İhaleler, Belediyemiz Encümenince 30/11/2022 Çarşamba günü saat 11:30’da 
Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube 
Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 1.500,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir. 

 
İSTENEN EVRAKLAR 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 
1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi 
2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 
Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 
Sirküleri 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 
Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 
Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği 
5 Ticaret Sicili Gazetesi 5 İkametgah Senedi 
6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 
7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 
Yoktur Belgesi 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 
Yoktur Belgesi 

 
İstenen belgelerin 29/11/2022 Salı günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası 
Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim 
edilmesi gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir, ilan olunur. 

www.bursa.bel.tr 14419/1-1 

 

http://www.bursa.bel.tr/
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet 

arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” 
ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

1-İhale 06/12/2022 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır)   

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde 
imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı 
halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) 

ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. 
d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 
f-Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
g-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

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

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 06/12/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel m2 Muhammen Bedel TL Geçici Teminat TL Açıklama 
Erkilet 13656 4 2250,00 17.000.000,00-TL 510.000,00-TL Konut+Ticaret 
Erkilet 13658 1 2250,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13658 2 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13658 3 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13658 4 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13658 5 2385,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13656 1 2280,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13656 2 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13656 3 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 

 14316/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ordu İli Altınordu Belediye Başkanlığından: 

1.1.İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Altınordu 

Belediyesine ait Eski 1605 Ada/kadastro yenileme Yeni 1604 Ada, eski 1 Parsel yeni 9 Parsel, 

1.511,50 m² yüzölçümlü tapuda "fındık bahçesi" vasıflı İmar planı içerisinde Ayrık Nizam Ticaret 

Alanı olarak ayrılmış taşınmaz; 

1.2. İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2477 ada 8 parselde bulunan Mülkiyeti 

Altınordu Belediyesi adına kayıtlı 8.680,29m² yüzölçümlü tapuda ''arsa vasıflı'' imar planı 

içerisinde Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ayrılmış taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma) ile satışı yapılmak üzere ihaleye 

çıkartılmıştır. 

2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100,00TL 

karşılığında alınacaktır. 

3.İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu 

Belediyesi Encümen Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma) ile satışı yapılacaktır. 

Sıra 

İli/İlçesi 

Mah./Ada/Parsel 

Altınordu/ORDU 

Satış Bedeli Geçici Teminat 
İhale Tarih/ 

Gün 

İhale 

Saati 

1. 

Şahincili Mah. Eski 1605 Ada/ 

kadastro yenileme Yeni 1604 Ada, 

eski 1 Parsel yeni 9 parsel 

1.511,50 m² yüzölçümlü tapuda 

"fındık bahçesi" vasıflı taşınmaz. 

12.048.000,00 TL 

(Peşin) 
361.440,00 TL 

29.11.2022 

Salı 
10:00 

2. 

Cumhuriyet Mah. 2477 ada 8 

parsel 8.680,29 m2 yüzölçümlü 

tapuda “arsa vasıflı” taşınmaz. 

61.608.025,00 TL 

Taksitle ödeme 

yapılması halinde 

%50 Peşin kalan 

tutar 3 taksit 

1.848.240,75 TL 
30.11.2022 

Çarşamba 
10:00 

4. İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Altınordu 

Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da 

gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5. İhaleye Katılabilme Şartları; 

A) Gerçek Kişiler: 

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 
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2. Nüfus Kayıt Örneği. 

3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 

4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış 

Noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 

6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer 

belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

9. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 

11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

B) Tüzel Kişiler: 

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi. 

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. 

3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 

4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

(1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer 

belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

7. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi 

8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 

10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur. 

 14418/1-1 
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 TARIM İŞLETMESİNİN  
2023 YILI İSTİHSALİ 75.670 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Aşağıda isimleri belirtilen 11 Tarım İşletmesinde 01/01/2023 – 31/12/2023 tarihleri 

arasında üretilecek tahmini 75.670 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır. 
2- İhale 06/12/2022 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, 13/12/2022 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 21.477.160,20 644.314,87 
2 ANADOLU TİM. 7.500,00 61.953.352,50 1.858.600,58 
3 CEYLANPINAR TİM. 20.000,00 165.208.940,00 4.956.268,20 
4 ÇUKUROVA TİM. 3.050,00 25.194.363,35 755.830,91 
5 DALAMAN TİM. 3.650,00 30.150.631,55 904.518,95 
6 GÖKHÖYÜK TİM. 2.400,00 19.825.072,80 594.752,19 
7 GÖZLÜ TİM. 9.800,00 80.952.380,60 2.428.571,42 
8 KOÇAŞ TİM 13.000,00 107.385.811,00 3.221.574,34 
9 POLATLI TİM. 6.800,00 56.171.039,60 1.685.131,19 

10 SULTANSUYU TİM. 870,00 7.186.588,89 215.597,67 
11 TÜRKGELDİ TİM. 6.000,00 49.562.682,00 1.486.880,46 

 TOPLAM 75.670,00 625.068.024,49 18.752.040,78 
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 06/12/2022 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 
 14330/1-1 

—— • —— 
KİMYEVİ GÜBRE SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
- İşletmemiz ihtiyacı aşağıda etkin maddesi ve miktarı yazılı olan Kimyevi Gübre satın 

alınacaktır. 
Parti 
No 

Cinsi 
Miktarı 
(Kg.) 

1 YAPAY TABAN GÜBRE ÜRE 13-24-12+14 (SO3) 77.000 
2 YAPAY TABAN GÜBRE T.S.P (Triple Süper Fosfat)  27.800 
3 YAPAY ÜST GÜBRE KALSİYUM AMONYUM NİTRAT %26 (CAN)  9.600 

- Konu ile ilgili Şartname işletmemizde ve TİGEM internet sitesinde bedelsiz olarak 
görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını 200,00 TL karşılığında işletmemizden 
temin edebilirler. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:220,00 TL’dir. 

- İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

- Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 29.11.2022 Salı günü saat 14.00’e 
kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler dikkate alınmayacaktır.  

- İhale aynı gün saatte Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-
Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

İKN:2022/1245225 
ADRES: 
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
 Amasya – Mecitözü karayolu 25.Km  
Tel:  0 358 2735297 Faks: 0 358 2735214 
e-mail: gokhoyuk.tic@tigem.gov.tr 
 14318/1-1 
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MAKİNE YEDEK PARÇA GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 15 kalem makine yedek parça grubu malzemeleri, %20 

artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.12.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- Kısmi teklife açıktır.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler) 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

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

    14305/1-1 
—— • —— 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden:  
Kanun Kapsamı  : 2886  
Bölge Müdürlüğü  : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü : Sütçüler OİM  
İhale Tarihi  : 29.11.2022 // İhale Saati : 10:30  

Sıra 
No Şefliği Cinsi Bölme 

No P.No Adet m³/Ster Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL 

1 KARADAĞ 
OİŞ 

İbreli+Yapraklı 
Dikili Ağaç 79/61 120 15627 6.988,006 867,00 181.758,00 

 TOPLAM    15627 6.988,006 867,00 181.758,00 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.  
2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinden temin edilmelidir.  
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR360001000388377180255001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak 
istenen Parti No belirtilmelidir.  

İrtibat İçin:  
Adres: Birlik Mah. Atatürk Cad.No:76  
SÜTÇÜLER/ISPARTA 
Telefon: 0(246) 351 2020  
E-Posta sutculerisl@ogm.gov.tr  
 14020/2-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bucak Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Bucak OİM 
İhale Tarihi : 01/12/2022 İhale Saati: 10:00 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi Bölme No 
P. 
No 

Adet m³/Ster 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat 

TL 

1 KESTEL 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

200/200 13 2206 150,034 345,00 1.553,00 

2 BUCAK 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

261/261/262 16 11108 460,948 237,00 3.277,00 

3 
BUCAK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
122/122 17 3082 211,127 237,00 1.501,00 

4 
KESTEL 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
74/73 18 2323 277,752 486,00 4.050,00 

5 
KESTEL 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 49 19 1985 309,331 438,00 4.065,00 

6 
KESTEL 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 50 20 1715 311,840 687,00 6.427,00 

7 KESTEL 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

207/205/206/212/267/268/ 21 1110 313,735 890,00 8.377,00 

8 MELLİ OİŞ İbreli Dikili 
Ağaç 

161 25 797 887,459 1.096,00 29.180,00 

9 
KESTEL 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
256 27 2012 526,877 783,00 12.376,00 

10 SIĞLA OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
95 29 5404 1.596,940 1.220,00 58.448,00 

11 SIĞLA OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 102 30 4601 1.219,800 1.308,00 47.865,00 

12 
KARLIK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 74 35 6800 3.597,648 1.836,00 198.158,00 

13 KARLIK 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

75 36 6094 2.013,041 1.744,00 105.322,00 

14 SIĞLA OİŞ İbreli Dikili 
Ağaç 

107/109/108 49 888 376,453 968,00 10.932,00 

15 SIĞLA OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
147/143/138 50 2327 887,498 1.032,00 27.477,00 

16 
TAŞYAYLA 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
89/89 51 117 56,990 744,00 1.272,00 

17 SIĞLA OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 128 52 9844 2.997,022 700,00 62.937,00 

18 MELLİ OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 94/143/124/191/30/37 53 1365 1.158,434 1.800,00 62.555,00 

19 KESTEL 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

178/177/179/183/184/185 54 1236 568,900 1.080,00 18.432,00 

20 UĞURLU 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

159/128 55 11660 824,799 285,00 7.052,00 
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21 
BUCAK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
51/52/53/54 56 847 546,626 980,00 16.071,00 

22 MELLİ OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
64/68/87/67 57 1026 874,270 1.015,00 26.622,00 

23 
TAŞYAYLA 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
77 58 235 163,845 1.010,00 4.965,00 

 
TOPLAM 

   
78782 20.331,369 20.921,00 718.914,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Bucak Hesap No: 
TR46 0001 0003 2133 3060 5250 01 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Konak Mah. 2729 Sok. No: 24 BUCAK/BURDUR 
Telefon : 0(248) 325 1059 
Fax No : 0(248) 325 1190 
    14303/1-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR 
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bucak Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Bucak OİM 
İhale Tarihi : 01/12/2022 İhale Saati: 10:40 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m³/Ster 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 

1 KESTEL OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
292 6 1291 1.387,147 984,00 40.949,00 

2 KESTEL OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
251 7 1241 1.707,970 960,00 49.190,00 

3 
UĞURLU 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
90 196 5173 3.351,475 1.160,000 116.631,00 

 
TOPLAM 

   
7705 6.446,592 3.104,00 206.770,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Bucak Hesap No: 
TR46 0001 0003 2133 3060 5250 01 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Konak Mah. 2729 Sok. No: 24 BUCAK/BURDUR 
Telefon : 0(248) 325 1059 
Fax No : 0(248) 325 1190 
      14304/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, F22D25B2A pafta, 524 ada, 3 parsel üzerindeki 1208338 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 746 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burç Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Nizamettin GÜLBAHÇE (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 17340, Oda Sicil No: 35334) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, “dava konusu işlemin iptali” yönünde verilen Ankara 13. İdare Mahkemesinin 

10.06.2020 tarihli ve E.2019/2057-K.2020/1092 sayılı kararına karşı Bakanlığımızca istinaf 

yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 29.09.2022 tarihli 

ve E.2020/917-K.2022/1342 sayılı kararı ile “istinaf başvurusunun kabulüne, Ankara 13. İdare 

Mahkemesince verilen 10/06/2020 tarih ve E.2019/2057-K.2020/1092 sayılı kararın 

kaldırılmasına ve davanın reddine” hükmedildiğinden, 10.07.2020 tarih ve 31181 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptali" işleminin iptal edilerek, Burç Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ve Nizamettin GÜLBAHÇE hakkında uygulanan idari işlemin, "iptal"  kararının 

uygulandığı andan itibaren geriye kalan 90 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık 

Makamından alınan 15.11.2022 tarih ve 4989466 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 14315/1-1 
—— • —— 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadro ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

BİRİM BÖLÜM 

KADRO UNVANI 

ALES 

Puanı 

Yabancı  

Dil 
Puanı 

ARANAN 

NİTELİKLER Profesör Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Öğretim 
Görevlisi 

Araştırma 
Görevlisi 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

        1 70 50 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasayon 

bölümü lisans 
mezunu olup, 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasayon 
alanında tezli 

yüksek lisans 

yapıyor olmak 

 14415/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14456/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14434/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14450/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14428/1-1 
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Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığından: 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci 
fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde, TÜBA’nın 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 567 inci maddesinde yer 
alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir. 

TÜBA’nın merkezi Ankara ili olup İstanbul’da çalışma ofisleri bulunmaktadır. Aşağıdaki 
tabloda belirtilen şartları taşıyanlar ve TÜBA tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar 
TÜBA Başkanlığı’nın uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. 

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri 

Başvuru Tarihleri 

1.12.2022 – 13.12.2022 
Başvurular mesai saatleri içerisinde alınacaktır. Son başvuru tarihi 
olan 13.12.2022 tarihinde saat 17.30’dan sonra herhangi bir başvuru 
kabul edilmeyecektir. 

Yazılı ve/veya Sözlü 
Sınava Katılacakların 
İlan Tarihi 

10.01.2023 

Yazılı ve/veya Sözlü 
Sınav Tarihleri 

Daha sonra duyurulacaktır. 

Sınav Başvuru Adresi Adaylar ilan için TÜBA’ya şahsen başvuracaklardır. 

Başvuru Yeri 

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı 
Bayraktar Mah. Vedat Dalokay Cad. No: 
112 Çankaya – Ankara 
Tel: (0 312) 442 29 03 (pbx) 
Faks: (0 312) 442 72 36 
E-posta: tuba@tuba.gov.tr 
veya 
Türkiye Bilimler Akademisi 
Maçka Ofisi – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Yabancı Diller Yüksekokulu 34367 Maçka – İstanbul 
Tel: (0212) 219 16 60 
Faks: (0212) 225 20 66 
E-posta: tuba@tuba.gov.tr 

İlan ve Sınav 
Sonuçlarının 
Duyurulacağı Adres 

www.tuba.gov.tr 

Sorularınız için 
ik@tuba.gov.tr 
Bu  e-posta  adresi  haricinde  herhangi  bir  kanaldan  bilgi 
verilmeyecektir. 

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar 
Tüm pozisyonlar için başvuran tüm adayların öncellikle 16/03/2022 tarihinde Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği’ne göre 14/7/1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 
sağlamaları gerekmektedir. 

 

mailto:uba@tuba.gov.tr
mailto:uba@tuba.gov.tr
http://www.tuba.gov.tr/
mailto:ik@tuba.gov.tr
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Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması şartı aranır. 
2. TÜBA Uzmanı Pozisyonu İçin Aranan Özel Şartlar 
TÜBA Uzmanı pozisyonu için başvuran tüm adayların aşağıda belirtilen özel şartları 

sağlamaları gerekmektedir. 
Başvuru 

Kodu 
Unvan 

Kadro 
Sayısı 

Aranılan Nitelik 

TU1A 
TÜBA 

Uzmanı 
1 

Ankara’da istihdam edilmek üzere*; 
a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sağlık ve yaşam bilimleri 
veya fen ve mühendislik bilimleri veya sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip 
olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl 
tecrübe sahibi olmak. 
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) 
seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak 
(YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir). 
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve 
başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl 
fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i) Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası 
ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv) Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi) 
Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii) Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik 
ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme, (xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları 
yönetimi. 

3. İdari Personel İçin Aranan Özel Şartlar 
İdari personel olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır: 
a) Her kadro için aşağıdaki tabloda belirtilen özel şartlara sahip olmak. 
b) Bu madde kapsamında istihdam edileceklerin 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli 

Seçme Sınavında her pozisyon için aşağıdaki tabloda Başkanlıkça belirlenen puan 
türünden/türlerinden taban puanı almış olmaları gerekir. 
Başvuru 

Kodu 
Unvan 

Kadro 
Sayısı 

Aranılan Nitelik 

İU1A 
İdari  

Uzman 
1 

Ankara’da istihdam edilmek üzere*; 
a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve 
yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya Endüstri Mühendisliği veya İşletme 
Mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak 

İU2A 
İdari 

Uzman 
1 

Ankara’da istihdam edilmek üzere*; 
a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve 
yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme 
mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, 
ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (B) 
seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip 
olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir). 
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İU1B 
İdari 

Uzman 
1 

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*; 

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve 

yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme 

mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek 

öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak 

İU2B 
İdari 

Uzman 
1 

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*; 

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve 

yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme 

mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek 

öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, 

ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (B) 

seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip 

olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir). 

VH1A VHKİ 1 

Ankara’da istihdam edilmek üzere*; 

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve 

yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme 

mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek 

öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak 

MÜ1A Mütercim 1 

Ankara’da istihdam edilmek üzere*; 

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından Mütercim- Tercümanlık veya Çeviribilim veya İngiliz Dili ve 

Edebiyatı bölümlerinden veya İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren 

siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri 

veya bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği 

lisans programlarından mezun olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 

c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 90 (doksan 

beş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL 

puanı kabul edilmeyecektir). 
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MÜ1B Mütercim 1 

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*; 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından Mütercim- Tercümanlık veya Çeviribilim veya İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümlerinden veya İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren 
siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri 
veya bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği 
lisans programlarından mezun olmak, 
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 
c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 90 (doksan 
beş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL 
puanı kabul edilmeyecektir). 

SO1B Şoför 1 

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*; 
a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 
b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri puan almış 
olmak,  
c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
d) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak  
e) Psikoteknik belgesine sahip olmak, 
f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,  
g) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak. 

PR1A Programcı 1 

Ankara’da istihdam edilmek üzere*; 
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde 
mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders 
aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual 
Basic veya PHP veya C ve türevi dillerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına sahip 
olmak. 
b)  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavında; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 puan türünden en az 50 puan 
almış olmak. 

PR1B Programcı 1 

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*; 
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde 
mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders 
aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual 
Basic veya PHP veya C ve türevi dillerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına sahip 
olmak. 
b)  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavında; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 puan türünden en az 50 puan 
almış olmak. 

TE1A Teknisyen 1 

Ankara’da istihdam edilmek üzere*; 
Sıhhi tesisat alanı için: 
a)  Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, 
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Dallarının herhangi birinden mezun 
olmak, 
b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,  
c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak. 

* TÜBA Başkanlığı lüzum gördüğü hallerde işe aldığı personelin istihdam edileceği 
TÜBA ofisini (Ankara Başkanlık veya İstanbul ofisleri) değiştirebilir veya ofis bazlı 
görevlendirmeler yapabilir. 

 



19 Kasım 2022 – Sayı : 32018 RESMÎ GAZETE Sayfa : 273 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama 

1. TÜBA uzmanı için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların başvuruları kabul edilir. 

TÜBA Başkanlığı, adayların uzmanlık alanları ve yeteneklerini bünyesinde kuracağı komisyonla 

değerlendirir ve uygun gördüğü adayları yazılı ve/veya sözlü sınava davet eder. Başkanlık, 

TÜBA’nın çalışma alanları için uygun aday görmediği takdirde hiçbir adayı yazılı ve/veya sözlü 

sınava davet etmemeyi tercih edebilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar 

başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına 

göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir. 

2. Mütercim pozisyonu hariç diğer kadrolar için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, 

adayların KPSS puanları esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya 

konulmak suretiyle, belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday TÜBA tarafından yapılacak yazılı 

ve/veya sözlü sınava davet edilecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde 

eşit puanlı adayların hepsi davet edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar 

başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına 

göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir. 

3.Mütercim pozisyonu için YDS/E-YDS veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği 

bulunan başka belge puanı YDS puanına dönüştürerek sıralama yapılır. Aynı şekilde belirtilen 

kadro sayısının 4 katı kadar aday TÜBA tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava davet 

edilecektir. 

4. TÜBA tarafından yapılacak sınavda başarılı olarak ilgili kadroya yerleşmeye hak 

kazanmak tek başına yeterli değildir. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan 

nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Adaylar sınav sonuçlarını TÜBA resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyecek olup, 

asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat 

yapılmayacaktır. 

6. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler TÜBA’nın resmi internet 

sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

Genel Hükümler 

1.Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar 

hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

 



Sayfa : 274 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2022 – Sayı : 32018 

2.Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal 

edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine 

başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan 

sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

3.TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde 

olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

İtirazlar 

Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak 

oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde 

TÜBA’ya şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Adayların Başvuru Dosyasında Bulunacak Evraklar 

Adaylar, mavi dosyaya koyacakları her belgeyi poşet dosya içerisinde sunacaktır. 

Adayların başvurularını şahsen yapması gerekmektedir. 

Tüm adaylar için; 

1. Başvuru formu (Elle veya bilgisayar üzerinde doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış) 

2. Adayın özgeçmişi 

3. Adayın nüfus cüzdanı kopyası 

4. KPSS Sonuç belgesi 

5. İlanda aranılan nitelikleri ispatlayıcı her türlü dokuman (mezuniyet belgeleri, dil 

belgeleri, sertifikalar, ruhsatlar, gerekli diğer belgeler vb.) 

6. Adayın daha önceki iş deneyimlerine ait ispatlayıcı dokumanlar 

TÜBA Uzmanı için; 

1. Adayın lisans, yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi (Adayın yurtdışında 

tamamladığı eğitimler için YÖK denklik belgesi talep edilir.) 

2. YDS’den en az (C) seviyesinde puan aldığını gösterir belge veya dil yeterliliği 

bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul 

edilen geçerliliği bulunan başka bir belge (YÖKDİL belgesi kabul edilmeyecektir). 

3. Varsa adayın yazar olduğu akademik yayınlar 

 14319/1-1 
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Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa 
Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları,  
dereceleri, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyet 
KPSS 

Türü 
KPSS 

Puanı 

1 Mühendis TH 5 3 

Lisans Düzeyinde Eğitim veren 
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği 
Lisans Programından mezun olmak.  
En az (B) sınıfı sürücü belgesi 
sahibi olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 75 

Puan 

2 Mühendis TH 5 3 

Lisans Düzeyinde Eğitim veren 
Fakültelerin Makine Mühendisliği 
Lisans Programından mezun olmak. 
En az (B) sınıfı sürücü belgesi 
sahibi olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 
   75  

 Puan 

3 Mühendis TH 6 1 

Lisans Düzeyinde Eğitim veren 
Fakültelerin Çevre Mühendisliği 
Lisans Programından mezun olmak.  
En az (B) sınıfı sürücü belgesi 
sahibi olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az  
    75 

  Puan 

4 Mühendis TH 6 2 

Lisans Düzeyinde Eğitim veren 
Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği 
Lisans Programından mezun olmak. 
En az (B) sınıfı sürücü belgesi 
sahibi olmak. 

Kadın/   
Erkek 

P3 
En az  
     75 
Puan 

5 Mühendis TH 7 2 

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren 
Fakültelerin Endüstri Mühendisliği 
Lisans Programından mezun olmak. 
İngilizce YDS ‘de en az (D) 
düzeyinde puan almış olmak, 

 
Kadın / 
Erkek 

 
 

P3 

 
En az 75 

Puan 

6 Veznedar GİH 10 3 

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren 
Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, 
Finans ve Bankacılık,  Muhasebe, 
Finans Yönetim Lisans 
Programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 

75 
Puan 

7 Veznedar GİH 9 1 

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren 
Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, 
Finans ve Bankacılık,  Muhasebe, 
Finans Yönetim Lisans 
Programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 75 

Puan 

8 Memur GİH 10 3 

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren 
Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi, 
Uluslararası İlişkiler Lisans 
Programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 80 

Puan 
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9 Memur GİH 9 6 

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren 
Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi, 
Uluslararası İlişkiler, Lisans 
Programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az  
  80 

 Puan 

10 Memur GİH 8 1 

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren 
Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi, 
Uluslararası İlişkiler Lisans 
Programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az  
  80 

 Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
KOSKİ Genel Müdürlüğünün boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

• Türk vatandaşı olmak, 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
• Türk Ceza Kanunu’nun 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,  
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
• İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak, 

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak, 

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

• 5 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde 
puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye 
sahip olmak. 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Sınava girmek isteyen adaylar http://www.koski.gov.tr adresi üzerinden temin edecekleri 

başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.  
• Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.) 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel 
Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.) 

• Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı. 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.  
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak.) 
• 5 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 

veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı 
örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.) 

• Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir 
kadroya başvuru yapacaktır.) 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze 
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce 
tasdik edilebilir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;Adaylar, başvuruda istenilen belgeler ile 

26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 - 17:00 içerisinde 
şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (KOSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56 Selçuklu / KONYA adresine 
göndererek başvuru yapabileceklerdir (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu 
olmayacaktır.)  

• Elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüz https://memuralim.konya.bel.tr internet 
sitesinden başvuru yapabileceklerdir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Genel 
Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır.  

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır. 

• Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da 
sınava çağrılacaktır. 

• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 06/01/2023 tarihinde Genel 
Müdürlüğümüz web sayfası http://www.koski.gov.tr adresinde ve https://memuralim.konya.bel.tr  
adresinde ilan edilecek olup, adaylar Sınav Giriş Belgelerine bu adres üzerinden 
erişebileceklerdir. 
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• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav;Sözlü sınav 09.01.2023 tarihinden itibaren sınav giriş belgesinde belirtilen 

tarih ve saatte KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu Tesislerinde yapılacaktır. (Horozluhan Mah. 
Albayrak Cad. No: 38  Selçuklu / KONYA)   

Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.  
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.Sözlü Sınav 
Konuları: 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir.  

Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan sözlü 
sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Genel 
Müdürlüğümüzün internet sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Genel Müdürlüğün internet adresinden (www.koski.gov.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara 
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.    

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi 
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir, ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin İdarenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün 
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 
 14314/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Güvence Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/37)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 Tarihli ve 11326, 11328,

11329-1, 11329-2, 11331-1, 11331-2, 11332 Sayılı Kararları

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/11/2022 Tarihli ve 11391, 11394,

11400, 11401, 11402, 11406 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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