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YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA
ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Me-
murluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin adı “Millî Savunma
Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kurulu-

şunda yer alan kurumlardaki (B) grubu kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar
için yapılacak sınavlar ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,
ç) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
d) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak

yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,
e) Komisyon: Mesleki yeterlilik sınavı ve/veya mülakatı yapacak sınav komisyonlarını,
f) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan her

birini,
g) Mesleki yeterlilik sınavı: Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla yazılı, sözlü

veya uygulamalı olarak yapılacak sınavı,
ğ) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma

Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üni-
versitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

h) Mülakat sınavı: Adayların davranışlarını değerlendirmek maksadıyla sözlü olarak
yapılacak sınavı,

ı) Sınav: Genel Müdürlük tarafından yapılacak mesleki yeterlilik ve mülakat sınavını
veya yalnızca mülakat sınavını,

ifade eder.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- (1) 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi (B) grubu kadrolara personel alımı

amacıyla sınav açılmasına Bakan yetkilidir ve bu yetkisini devredebilir.
(2) Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Millî Savunma Üniversitesi ile

Harita Genel Müdürlüğü mali yıl sonuna kadar belirtilen kontenjan dâhilinde açıktan memur
alımı ile ilgili olarak Bakanlıktan talepte bulunabilir.
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(3) Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Millî Savunma Üniversitesi ile
Harita Genel Müdürlüğü personel alınmasına lüzum gördükleri boş fiili kadrolarını her yıl Büt-
çe Kanununun yayımını müteakip en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir.

(4) Sınav, mesleki yeterlilik ve mülakat veya Bakanlık tarafından uygun görülmesi ha-
linde yalnızca mülakat sınavından oluşur.

(5) Merkezi sınav sonuçlarına göre başvuruda bulunan ve duyuruda belirlenen sayıda
aday arasına girenler, sınava katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

(6) Merkezi sınavın yapılmadığı, yapıldığı halde başvuru için yeterli aday bulunamadığı
durumlarda Genel Müdürlük, merkezi sınavın yerine geçmek üzere duyuruda belirtilen konu-
larda yazılı sınav yapabilir.

(7) Sınav hazırlık çalışmaları, memur atama işlemlerini yürütmekten sorumlu ilgili bi-
rim ve/veya Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(8) Sınava başvuruda bulunabilecek adayların sayısı ve hizmet gerekleri değerlendiri-
lerek birden fazla sınav merkezi ihdas edilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Duyuru, başvuru süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Cum-
hurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edi-
lir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge
ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav veya 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır.
Bu fıkra hükümleri sadece;

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri
sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş,
sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına
mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personelinden hayatını kaybetmesi
nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak-
kında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren ka-
nunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri
sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş,
sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına
mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personeli, diğer kamu görevlileri, gü-
venlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun
mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı
Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını
gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,
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c) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hiz-
met Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

ç) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Ted-
birler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu
maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların,

eş ve çocukları hakkında uygulanır.
(3) Mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının

yirmi katından, yalnızca mülakat sınavı yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı
duyuruda belirtilen kadronun on katından fazla olamaz. Son sıradaki adayla eşit puan alan
adaylar da sınavlara alınırlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Kurul” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer
alan “Kurul veya Kurul tarafından belirlenen Komisyon/Komisyonlar” ibaresi “Komisyon”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurum”

ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Kurul/” ibareleri yü-
rürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12- (1) Mesleki yeterlilik sınavından sonra yapılan veya doğrudan yapılan

mülakat sınavında adayın;
a) Duyuruda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
değerlendirilir ve mülakat sınavı, bu hususlara ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle ger-

çekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özel-
liklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Mülakat sınavında başarılı sa-
yılmak için, Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların arit-
metik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında
yer alan “Kurul” ibareleri “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan
“kurum tarafından yapılan” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “ku-
rumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “sitesinden” ibaresi “si-
tesinde”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak
değiştirilmiştir.

“(5) Sınav sonuçlarının Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren
on iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde dilekçe ile sonuca itiraz edilebilir. İtirazlar
bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Ko-
misyon üyelerince yapılacak inceleme sonucu Genel Müdürlüğe bildirilir. İtiraz sonucu adaya
yazılı olarak bildirilir. İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.”
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MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14- (1) Sınavı kazananların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657

sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
(2) Sınavı kazananların atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin yapılacak

yazılı tebligatta belirtilen süre içinde istenilen belgelerle beraber yazılı olarak veya şahsen Ku-
ruma müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir ma-
zereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam te-
şekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu alınması gerekmektedir.

(5) Belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerden dördüncü fıkrada belirtilen
sağlık niteliklerini taşıyanların atamaları yapılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
işlemleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik So-
ruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(7) Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunu-
lur.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ
SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin
geçici 1 inci maddesinin birinci ve beşinci  fıkralarında yer alan “bu Yönetmeliğin yayımı ta-
rihinden itibaren bir yıl içerisinde” ibareleri ve onbirinci  fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin
yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca” ibaresi ile dokuzuncu, onyedinci ve onsekizinci
fıkralarında yer alan “bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde”
ibareleri “28/2/2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “birinci fıkrada yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ancak, bu fıkra kapsamındaki kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve
beşinci fıkraları ile 66 ncı maddesinde yer alan hükümlere 1/12/2022 tarihine kadar uyum sağ-
lamak zorundadır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

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

(SERİ: B SIRA NO: 15)

Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğde, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı
maddesiyle değişen 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 17 nci
maddesi ile aynı Kanunun 7 nci maddesiyle 351 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin
uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü),
b) GİB: Gelir İdaresi Başkanlığını,
c) Endeks tutarı: Bakanlıkça verilen kredilere ilave edilen tutarı (Türkiye İstatistik Ku-

rumunca açıklanan fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanan tutarı),
ifade etmektedir.
351 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulaması
MADDE 3- (1) 7420 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen 351 sayılı Kanunun 17 nci

maddesinin birinci fıkrası “Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine
göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya
eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek
üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son
taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar,
takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.” şeklini almıştır.

Bakanlıkça verilen kredilerin tahsilinde 7420 sayılı Kanun ile 351 sayılı Kanunda ya-
pılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden itibaren aşağıda yapılan açıklamalara
göre işlem yapılacaktır.

(2) Bakanlık tarafından verilen kredilerin taksitleri, son taksitin ödeme süresinin sonuna
kadar Bakanlığa ödenecektir.

(3) Kredilere ilişkin taksitlerin vadelerinde ödenmemesi halinde, bu taksitlere vadele-
rinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı tatbik edilecek-
tir.

(4) Son taksitin ödeme süresi sonuna kadar ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan tak-
sitlere ilişkin verilerin Bakanlıkça elektronik ortamda GİB’e bildirilmesi üzerine, GİB tarafın-
dan bu veriler doğrudan ilgili vergi dairesi kayıtlarına işlenecektir.

Vergi dairelerince, süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin takibine,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci
maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacaktır.

(5) Kredi taksitlerinin 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre hesaplanacak 5
yıllık tahsil zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınacaktır.
Zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde, anılan Kanunda yer alan zamanaşımını kesen ve dur-
duran hallerin de dikkate alınacağı tabiidir.
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(6) Vergi dairelerince kredi taksitleri ile ilgili olarak yapılan tahsilatlar izleyen ayın so-
nuna kadar Bakanlığın ilgili muhasebe birimine aktarılacaktır.

351 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uygulaması
MADDE 4- (1) 7420 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 351 sayılı Kanuna eklenen geçici

7 nci maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi almakta olan veya kredi
borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tu-
tarlara endeks hesaplanmaz, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dairesine takip
için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş en-
deks tutarları terkin edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tu-
tarlar iade edilmez ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş olan
kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde
ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunur.” hükmü yer almaktadır.

351 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden
önce vergi dairesine takip için bildirilen kredi taksitlerine ilişkin aşağıdaki şekilde işlem yapı-
lacaktır.

(2) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve maddenin yürür-
lüğe girdiği tarih itibarıyla tahsil edilmemiş kredi taksitleri içinde yer alan endeks tutarları ile
endeksten arındırılmış taksit tutarlarının Bakanlık tarafından GİB’e bildirilmesi üzerine, öden-
memiş taksit tutarlarına isabet eden endeks tutarı vergi dairesi kayıtlarından terkin edilecektir.

(3) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairesine takip için bildirilen kredi taksitlerinin
içindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra vergi dairesi kayıtlarına işlenen bakiye taksit-
lerden, vadesi geçmiş olanların vergi dairesince takibine devam edilmesi, vadesi henüz gel-
memiş olanların ise vergi dairesince Bakanlığa geri gönderilmeksizin vadelerinde ödenmemesi
halinde takibe konu edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 351 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin değişiklik öncesi hükmü gereğince, ive-
dilik kazanmış olmasından dolayı vergi dairesine bildirilmiş ve takibe başlanılmış taksitlerden
vadesi gelmemiş olan taksitlere yönelik vergi dairelerince yapılmış olan cebri icra işlemlerinin
sonlandırılması, ancak bu taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde takibinin 6183 sayılı Ka-
nuna göre yapılması gerekmektedir.

(4) Vergi dairesine takip için bildirilmiş kredi taksitlerine ilişkin olarak 9/11/2022 tari-
hinden önce kredi, endeks, gecikme zammı, katsayı, Yİ-ÜFE tutarı gibi adlarla tahsil edilmiş
olan alacaklar iade edilmeyecektir.

(5) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendi-
rilen kredilere ilişkin ödenmemiş taksitlerde yer alan endeks tutarları ikinci fıkrada belirtilen
şekilde terkin edildikten sonra bakiye taksitlerin vadelerinde ödenmesine devam edilecektir.

(6) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairesine takip için bildirilmiş kredi taksitlerine
ilişkin 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre hesaplanacak 5 yıllık tahsil zamanaşımı
süresinin hesabında her bir taksitin vade tarihi esas alınacaktır.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 16)

Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğde, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici
4 üncü maddesinin uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır.

7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi
MADDE 2- (1) 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında

“24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını
önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para
cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük
tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmez, tahsil edilmiş
olan idari para cezaları iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 11/3/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile 7420 sayılı Kanunun yürürlüğe gir-
diği 9/11/2022 tarihi (bu tarih hariç) arasında COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önle-
mek amacıyla 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanuna göre idari para cezası verilmesini ge-
rektiren kabahatleri işleyen kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edil-
meyecek ve tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecektir. Ancak, bu kişilerden 7420 sayılı Ka-
nunun yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden (bu tarih hariç) önce tahsil edilen idari para ce-
zaları iade edilmeyecektir.

Ceza vermeye yetkili olanlarca yapılacak işlemler
MADDE 3- (1) COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan

tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanuna göre verilmesi ge-
reken idari para cezalarına ilişkin olarak 11/3/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile 9/11/2022 tarihi
(bu tarih hariç) arasında işlenen fiiller hakkında ceza vermeye yetkili olanlarca ilgililerin baş-
vurusu aranılmaksızın;

a) İdari yaptırım kararı düzenlenmemesi,
b) Düzenlenmiş idari yaptırım kararlarının tebliğ edilmemesi,
c) Tebliğ edilmiş idari para cezalarının takip için vergi dairelerine bildirilmemesi,
gerekmektedir.
Vergi dairelerince yapılacak işlemler
MADDE 4- (1) 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve takip

için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından maddenin yürürlüğe girdiği
9/11/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandı-
rılacaktır.

(2) Madde kapsamında olan idari para cezalarına yönelik olarak 9/11/2022 tarihinden
(bu tarih hariç) önce yapılmış ödemeler iade edilmeyecektir.

Ancak, bu alacaklarla ilgili olarak 9/11/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra yapılmış
ödemelerin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nunun 23 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası dikkate alınarak iade edileceği tabiidir.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME 

ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/34)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu,

etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danış-
manlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak

tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları ile kuruluşlar ve
sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme
ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri
alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu

maddesi, 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum
Kullanım Desteğine İlişkin Karar ile 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,
b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin

merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt siste-
mini,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
e) Başkanlık: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,
f) Bilgi sistemi (TYDBİS): Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Sistemini,
g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve
buna bağlı kayıt sistemlerini,

h) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2022 veya 2023 yılı üretim sezonu bilgilerini
içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi, 

ı) Hayvan kayıt sistemi: Hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı ve hare-
ketlerinin izlendiği bilgisayar destekli, Bakanlık bünyesinde oluşturulmuş veri tabanlarını,

i) Hayvan pasaportu: Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdür-
lüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,
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j) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
k) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık

il teknik komitesini,
l) Kuruluş: TYDD kapsamına alınan ziraat odası ve üretici örgütlerini,
m) Merkez Teknik Komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve

danışmanlık merkez teknik komitesini,
n) Organik tarım bilgi sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
o) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işlet-

melere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifika-
landırılan ve tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili yönergeye göre yetkilendirilen
kişileri, 

ö) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre tarımsal danışmanlık hizmetini yerine geti-
recek olan kişilere verilen tarım danışmanı sertifikasını,

p) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
r) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri,
s) Su ürünleri kayıt sistemi: Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri

tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı,
Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

ş) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
Bakanlık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

t) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında istihdam edilen veya
tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte
belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri, 

u) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları ve serbest
tarım danışmanlarınca tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında
yürütülen hizmetleri,

ü) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya
su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave ola-
rak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

v) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
kişi ve kuruluşlara, sunduğu tarımsal danışmanlık hizmeti için ödenen desteği,

y) Ücret hesap pusulası: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesi
kapsamında düzenlenen pusulayı,

z) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici ve
üretici birlikleri ile bunların üst birliklerini,

aa) Yerleşim yeri adresi: 23/11/2006 tarihli ve 2006/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle oturulan
yeri,

bb) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuru-
luşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki bel-
gesini,

cc) Yönetmelik: 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

çç) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir-
liği Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuru-
luşlarını,

ifade eder.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                               25 Kasım 2022 – Sayı : 32024



İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları
MADDE 5- (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal

işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır:
a) ÇKS’ye ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su

ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya
OTBİS’e kayıtlı olmak.

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak:
1) Örtü altında en az iki dekar alanda üretim yapmak.
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak.
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla

kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak.
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla

en az yirmi baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan olmak kay-
dıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana
sahip olmak.

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak.
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.
7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5.000 adet, et üretiminde

10.000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak.
8) Organik tarım alanında, (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerde belirtilen

işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.
c) Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak gerçek kişiler tarımsal danışmanlık hizmet bü-

rolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır.
(2) Yönetmelik, bu Tebliğ ve tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönerge  kapsa-

mında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler, inceleme ve denetlemelerde
Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmakla so-
rumludur.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden yararlanacak kişi ve kuruluşlar, bunların
sorumlulukları, hizmet verebileceği il/ilçe sınırları

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında Ek-8’de yer alan tarım danışmanlarının sertifika
bölümlerine uygun sertifikaya sahip serbest tarım danışmanları ile tarım danışmanı istihdam
eden ziraat odaları ve üretici örgütleri tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden yararlana-
bilir.

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları şunlar-
dır:

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hiz-
met sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar. Sözleşme imzalanırken
vekâlet kabul edilmez.

b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır, son sayfa imzalanır ve söz-
leşme süresi en az on iki aydır.  

c) Tarımsal danışmanlık hizmeti; Yönetmelik, bu Tebliğ ve tarımsal yayım ve danış-
manlıkla ilgili yönergede yer alan hükümler doğrultusunda sunulur.

ç) 2021 yılı TYDD kapsamında olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri 31/12/2023 ta-
rihini kapsaması halinde sözleşmeleri geçerli sayılır. Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra
yapılacak sözleşmeler 1/1/2023-31/12/2023 tarihini kapsayacak şekilde düzenlenir.
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d) Bakanlıkça, bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen
hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar
ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir. 

e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz
edilmek üzere hazır bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı
veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne
bildirilir.

g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı,
ölüm, sürekli hastalık, doğal afetler, evlilik, boşanma, kuruluştan emekli olma, eğitim durumu,
tutukluluk hali, askerlik yükümlülüğünü yerine getirme, sertifikanın geçici iptali veya sertifi-
kanın iptali, serbest tarım danışmanı yetki belgesi başvurusu yapma ve kamu kurum/kuruluş-
larında görev alma sebepleri dışında değiştirilemez. Bu sebeplerden dolayı tarım danışmanının
görevinden ayrılması halinde tarımsal işletmeye Ek-8’deki tabloya göre hizmet verebilecek ta-
rım danışmanı on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/bel-
geler ile Ek-2’de yer alan TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Ta-
rımsal İşletmelere Ait İcmal on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım
danışmanı bilgileri, sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tara-
fından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir. 

ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı;
(g) bendinde belirtilen sebeplerden dolayı, bu Tebliğde belirtilen  on iki aylık hizmet sunumu
içerisinde ölüm hali hariç bir defadan fazla değiştirilemez. 

h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan tarım danışmanının
sertifika türü ve sertifika bölümü bilgileri tarımsal danışmanlık hizmeti vereceği işletme tipi
Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sertifika Bölümleri tablosuna uygun olur. İl Teknik
Komitesi kararı ile Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bitkisel üretim yapan işletmelere tarımsal da-
nışmanlık hizmeti sunan ziraat odası ve üretici örgütlerinde Bitki Koruma bölümü sertifikaya
sahip en az bir tarım danışmanı istihdam zorunluluğu getirilebilir. Bu hükümler, 2021 yılı
TYDD kapsamında kuruluşta istihdam edilen ve hâlihazırda tarımsal danışmanlık hizmeti su-
nan tarım danışmanları için uygulanmaz.

ı) 2021 yılı TYDD kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş ile tarım
danışmanı arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri 31/12/2023 tarihini kapsaması halinde söz-
leşmeleri geçerli olur. Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş ile tarım danışmanı arasında
hizmet sözleşmelerinin süresi yirmi dört aydan az olamaz. 

i) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım da-
nışmanı tarımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır. 

j) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar; tarımsal desteklemelerin her-
hangi birinden men edilen tarımsal işletmelere, men edildiği süre boyunca TYDD kapsamında
hizmet sunamaz.

k) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda tarım danışmanlarının
yıllık hizmet vereceği azami işletme sayıları tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergede
belirlenmiş olup, birden fazla işletme tipi olması durumunda, bu Tebliğ süresince işletme sayısı
60 olarak belirlenmiştir.

l) Bu Tebliğin uygulama süresince, kesinleşen Ek-2’de yer alan tarımsal işletmelerde
meydana gelen eksilmelerin % 20’yi geçmemesi koşulu ile tarımsal yayım ve danışmanlık ile
ilgili yönergede belirlenen azami işletme sayısı esas alınarak TYDD’ye konu olmayan diğer
tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalanarak tarımsal danışmanlık hizmeti sunulabilir. Bu ta-
rımsal işletmeler TYDD’ye konu edilemez. 
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(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve
ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıdadır:

a) Üretici örgütleri; bulundukları il/ilçe sınırları dâhilinde yetkilendirilmiş birimleri ara-
cılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Ziraat odaları; ilgili mevzuatına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği
çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dâhilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bu-
lunabilirler.

c) Serbest tarım danışmanları sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım
ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

Tarımsal danışmanlık hizmeti
MADDE 7- (1) Kişi ve kuruluşun sunacağı tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili

hususlar şunlardır:
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunacak serbest tarım danışmanları ile kuruluşlar ve

kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanları Yönetmelik, bu Tebliğ ve tarımsal yayım ve
danışmanlık ile ilgili yönergede belirlenen görevleri yerine getirir. İl teknik komitesi tarımsal
yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergede belirlenen işletme kontrol sıklıklarını bu Tebliğin
uygulama süresince geçerli olmak üzere en fazla yüzde elli oranında azaltabilir. 

b) Tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönerge kapsamında tarımsal danışmanlık
hizmeti sunan kuruluşlar ile çiftçiler arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleş-
mesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, her bir
faaliyette bir defadan az olmamak üzere demonstrasyon, tarla günü, çiftçi toplantısı, çiftçi in-
celeme gezisi düzenler. Danışmanın yıllık planında yer alacak bu faaliyetler il/ilçe müdürlüğü
koordinasyonunda gerçekleştirilir. Bu faaliyetlerden tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ku-
ruluşun tüm üyeleri faydalanabilir. Bu faaliyetler için düzenlenecek belgeler ile faaliyetlerin
izlenmesinde kullanılacak formlar Başkanlıkça belirlenir. Bu faaliyetlerin konuları seçilirken
il yayım programları dikkate alınır. 

c) İl/ilçe müdürlüğü, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanı ve
kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanlarına Bakanlık uygulamaları hakkında eğitim ve-
rebilir.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam
edilen tarım danışmanları Bakanlık uygulamaları hakkında çiftçileri bilgilendirir.

d) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam
edilen tarım danışmanları tarımsal işletmelerce üretilen tarımsal ürünlerin dijital ortamda pa-
zarlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından yönetilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında
çiftçileri bilgilendirir ve çiftçinin ürününü DİTAP üzerinden satması konusunda yönlendirme
yapar ve gerekli desteği sağlar.

Tarımsal danışmanlık giderleri
MADDE 8- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:
a) Personel giderleri.
b) Büro giderleri.
c) Malzeme giderleri.
ç) Diğer giderler.
d) Ziraat odası ve üretici örgütlerine ödenen TYDD’nin tamamı sadece tarım danışmanı

ücreti, ücrete bağlı vergi ve sigorta giderleri olarak kullanılır, tarımsal danışmanlık faaliyetinin
diğer giderleri kuruluş kaynaklarından karşılanır. 

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluş, hizmet giderlerini karşılamak
üzere hizmet sunduğu tarımsal işletmelerden Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla ücret ta-
lep edebilir. Tarımsal işletmelerden tahsil edilen bu ücret veya ödenen TYDD için tarımsal iş-
letmeler adına serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlenir.
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Tarım danışmanlarının görevleri
MADDE 9- (1) Bitkisel üretim yapan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti

veren tarım danışmanlarının işletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler şunlardır:
a) Bakanlık görev alanına giren konularda, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya

görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili anket, gözlem ve veri toplama işlerini yapmak ve so-
nuçlarını il/ilçe müdürlüklerine ulaştırmak.

b) Sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımı ile birlikte, yörenin ekolojik yapısına uygun
çeşit seçimini, modern sulama sistemlerini ve alternatif tarımsal üretimi teşvik etmek, organik
tarım-iyi tarım uygulamaları gibi sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tarım yöntemlerinin yay-
gınlaşmasını sağlamak.

c) Toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanımı konusunda tarımsal işletmeleri bil-
gilendirmek, uygulama yapmak ve özendirmek.

ç) Tarımsal desteklemeler, kredi ve hibeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek,
yönlendirmek, teşvik etmek, gerektiğinde proje hazırlamak, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler
veya görev yaptığı kuruluşun üyelerinin işletme ve arazi kontrollerini gerçekleştirerek il/ilçe
müdürlüğüne iletmek.

d) Bitki ve çevre sağlığının korunması konusunda işletmeleri bilgilendirmek. Bitki ko-
ruma ürünleri uygulamaları yapmak ve yaptırmak.

(2) Hayvansal üretim yapan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren ta-
rım danışmanlarının işletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya
görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili anket, gözlem ve veri toplama işlerini yapmak ve so-
nuçlarını il/ilçe müdürlüklerine ulaştırmak.

b) Tarımsal desteklemeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek, yönlendirmek, teş-
vik etmek, gerektiğinde proje hazırlamak, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya görev yap-
tığı kuruluşun üyelerinin işletme ve hayvan tespitlerini yaparak il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.

c) İl/ilçe müdürlüğü kontrolünde uygun eğitim durumu, yeterli donanım ve teknolojik
altyapı var ise hayvanlara küpe takıp veri girişinde bulunmak ve hayvan kayıt sistemine ilişkin
bilgilerin sağlıklı tutulmasında yetiştiriciye yardımcı olmak.

ç) Eğitim durumunun uygun olması ve ilgili mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla
salgın hastalık durumunda il/ilçe müdürlüğüne bildirimde bulunmak, konulan kordon, tecrit,
dezenfeksiyon, karantina ve duyuru gibi idari ve fenni tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,
bu konuda alınan kararları uygulamak.

d) Eğitim durumunun uygun olması ve ilgili mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla
il/ilçe müdürlüğü tarafından verilen talimatla, hastalık teşhisi için biyolojik madde (tüberkülin,
mallein ve benzeri) uygulama çalışmalarında bulunmak ve hayvan sağlığı ile ilgili acil durum-
larda (hayati tehlike durumunda) ilk müdahaleyi yaparak hasta sahibini yönlendirmek.

e) Su ürünleri üretimi yapan işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarım da-
nışmanları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlerden sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru İşlemleri, Belgeler ve Ödeme

Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler
MADDE 10- (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelerine istinaden 6 ncı mad-

denin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlardan yetki belgesine sahip olan ya da bu Teb-
liğin yayımlandığı tarihten itibaren beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne eksiksiz olarak ya-
pılan başvurular sonucu yetki belgesi alan kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.
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(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetkili kişiler şun-
lardır:

a) Ziraat odası başkanı.
b) Birlik başkanı.
c) Kooperatif başkanı.
ç) Serbest tarım danışmanı.
(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:
a) Ek-1’de yer alan TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname.  
b) Tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergede belirtilen hükümler doğrultusunda

düzenlenecek ve bir tarım danışmanının hizmet sunacağı tarımsal işletme sayısı tarımsal yayım
ve danışmanlık ile ilgili yönergede belirlenen sayılardan az olmamak üzere, Ek-2’de yer alan
icmal.

c) Her tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlarla ya-
pılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi.

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası ve üretici örgütlerinin SGK prim borcu olma-
dığına dair ilgili kurumdan veya e-Devlet kapısından  alınan belge.

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası ve üretici örgütlerinin vadesi geçmiş vergi borcu
olmadığına dair ilgili kurumdan veya e-Devlet kapısından alınan belge.

e) Kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetkili ziraat odası başkanı, birlik başkanı ve koo-
peratif başkanı için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararının
onaylı sureti. 

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağı-
daki belgelerden biri veya birkaçı:  

1) ÇKS belgesi.
2) AKS belgesi.
3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi.
4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi.
5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.
6) Hayvan kayıt sisteminden alınan belge/liste.
7) OTBİS’e kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlüğünden alınan yazı.
8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu ve

sürüdeki hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı işletme tescil
belgesi.

9) Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nunu ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Ta-
rım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncelle-
mesinin yapılamadığı hallerde il müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden
belge.

10) Bilgi sisteminden temin edilebilen bilgi ve belgelerin istenmesine gerek olmayıp,
sistemden kontrol edilmesi yeterlidir.

(4) TYDD’ye başvuran kişi ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanına ait yer-
leşim yeri adresi, tarımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet ettiğine dair
TYDBİS'ten kontrol edilir. 

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri
MADDE 11- (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin usul ve

esaslar şunlardır:
a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, bu Tebliğin yayımlanmasından

itibaren on gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü
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mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bu-
lunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur.
Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yer-
deki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvuru yapılır.

b) Ek-4 ve Ek-6  İlçe İcmalleri ilçe müdürlüğünce, ilçe müdürlüğünün olmadığı yerde
il müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren  on gün içerisinde TYDBİS'e kayıt edilir. Ek-
4 ve Ek-6 İlçe İcmallerinin ilçe/il müdürlüğünce bilgi sistemine kayıt edilmesi esnasında; ta-
rımsal işletmelerle yapılan sözleşmeler ve Bakanlık kayıt sistemlerinden alınan belgelerde (çks,
aks ve benzeri) görülen bir eksiklik veya hata varsa, icmallerin TYDBİS'e kayıt süresi boyunca
gerekli düzeltmeler yapılır. Sistemden alınan Ek-4 ve Ek-6 icmalleri bulundukları il/ilçe mü-
dürlüklerinde son başvuru tarihinden itibaren on gün sonra askıya çıkarılır. İcmaller beş gün
süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince
il müdürlüğüne yapılan itirazlar en geç beş gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değer-
lendirilerek karara bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş Ek-5 ve
Ek-7 icmalleri oluşturulur. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru
kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak do-
ğurmaz.

c) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına
göre olmak üzere; ceza durumu, kuruluşa üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti
ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu, tarım danışmanı sertifika türü, yetki belgesi tarihi,
sözleşme tarihi ve başvuru tarihine göre il müdürlüğünün belirlediği bir kuruluştan hizmet alır.
Diğer kişi ve kuruluş, icmaller askıya çıkmadan önce Ek-2’deki icmalde eksilen tarımsal işlet-
melerin yerine yeni tarımsal işletmeler belirler. Bu tarımsal işletmelerle ilgili belgeleri ve ye-
niden düzenlediği Ek-2’deki icmali TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne sunar
ve Ek-2’deki icmalde başka bir değişiklik yapılmaz.

ç) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde
icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmî tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

d) Başvuru bitiş tarihinden sonra Ek-4 ve Ek-6 İcmallerinin TYDBİS'e kayıt edilmesi
esnasında tarımsal işletmelerle yapılan sözleşmeler ve Bakanlık kayıt sistemlerinden alınan
belgelerde tespit edilen eksik ve hataların düzeltilmesi neticesinde oluşan değişiklikler ile askı
süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile
5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncel-
lemeler TYDD ödemesine esas olamaz.

e) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan
komisyonlarca veya Başkanlıkça Yönetmelik, bu Tebliğ ve tarımsal yayım ve danışmanlık ile
ilgili yönerge kapsamında yapılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü mad-
desinde tanımlanan cezalardan kınama ve üstü ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden
çıkartılır.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya
karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır. 

g) Sistemden alınan kesinleşmiş il icmali Ek-5 itirazların değerlendirilmesini müteakip
beş gün içerisinde bilgi amaçlı Başkanlığa gönderilir. 

(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce; tarım danışmanının söz-
leşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge,
ücret hesap pusulası ve maaş dekontları, teminat alınması ve ödeme icmallerinin Başkanlığa
gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

a) 1/6/2023 tarihine kadar gönderilmesi gereken birinci dilim ödemeye esas il icmali
ile 15/11/2023 tarihine kadar gönderilmesi gereken ikinci dilim ödemeye esas il icmali Baş-
kanlığa gönderilmeden önce; tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen
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tarım danışmanının sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda ic-
malini gösteren belge, vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge, banka veya diğer banka
maaş dekontları ile kuruluş tarafından tarım danışmanı adına düzenlenmiş ücret hesap pusulası
TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan
kişi/kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır. 

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, ödenecek olan toplam TYDD
tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen yetkili kişiler aracılığı ile 1/6/2023 tarihinden önce il müdürlüğüne teslim eder veya
ödenecek olan toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il defterdarlığınca açılan hesaba yatırır.
İl müdürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için defterdarlık
muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icma-
linden çıkartılır. 

c) Teminat mektuplarının toplam tutarı ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’un-
dan az olmamak kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin
teminat mektubu alınabilir.

ç) Bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere 1/6/2023 tarihinden sonra bi-
rinci dilim ve  15/11/2023 tarihinden sonra yapılacak olan ikinci dilim ödemesine ait  Ek-4
ödeme icmali ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne beş gün içinde, Ek-5 icmali il müdürlüğün-
den Başkanlığa on gün içinde gönderilir. 

d) Geri ödemesi olan kişi ve kuruluşların icmalleri, geri ödeme işlemi tamamlandıktan
sonra Başkanlığa gönderilir.

e) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar; Yönetmelik, bu Tebliğ ve ta-
rımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergede belirtilen form ve raporları il/ilçe müdürlüğüne
teslim edene kadar ödeme icmalleri düzenlenmez.

f) Başkanlığa gönderilen Ek-5’te yer alan il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere,
ilgili birime gönderilir.

g) Ödemeler, Bakanlık tarafından gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip
Banka tarafından yapılır.

Ödeme
MADDE 12- (1) TYDD’ye başvuran kişi ve kuruluşlara, tarımsal yayım ve danışmanlık

ile ilgili yönergede belirlenen işletme sayısının % 80’inin altına düşmemesi ve hizmet sunması
koşulu ile bir tarım danışmanı için  72.000 TL TYDD ödemesi yapılır. 

(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan;
üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları
en fazla beş tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılır.

(3) Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için  yıllık 72.000 TL TYDD, on iki aylık
hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 1/6/2023 tarihinden sonra  36.000 TL ve
15/11/2023 tarihinden sonra 36.000 TL olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen
tarihlerde ödenir.

(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri
2023 yılı bütçesinden karşılanır. Başkanlık, iller bazında TYDD desteği verilecek serbest tarım
danışmanı ile kuruluşlardaki tarım danışmanı sayısı ve öncelik kriterlerini belirlemeye yetki-
lidir.

(5) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu
müteakip TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşların birinci dilim TYDD öde-
mesi on iki aylık hizmet sunumu sonuna ertelenir. 

(6) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara 17 nci madde kapsamında
yapacakları geri ödeme işlemi tamamlanana kadar TYDD ödemesi yapılmaz.
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(7) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka
şubesinden yapılır. Merkezinde faaliyet göstermeyen kuruluşlara şubeleri için ödeme yapıl-
maz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl Teknik Komiteleri

İl teknik komitelerinin görevleri
MADDE 13- (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yürütür:
a) İl teknik komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun

kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili
mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.

b) İl teknik komitesi tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında, düzenlenecek faali-
yetlerin sayısını artırmaya, yeni faaliyet eklemeye ve faaliyetlerin konusunu belirlemeye yet-
kilidir.

c) İl teknik komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye
başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) İl teknik komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile
ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden koordinasyon ve
tarımsal veriler şube müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendi-
rebilir.

d) İl teknik komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki
işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı
ile ilgili mercilere girişimde bulunur.

e) İl teknik komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi ve kuruluş-
ların beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve
karara bağlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de,
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

f) İl teknik komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı ko-
nuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl teknik komitesinin kararlarına yapılan itirazlar
Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin ko-
misyonu tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 14- (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini

sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler
Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngör-
düğü her türlü denetime tabidir.

(3) Yapılan denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşla-
rın, tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerinde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde
sahte evrak tespit edilmesi halinde bunlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç du-
yurusunda bulunulur. Ayrıca ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Ba-
kanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Desteklemeden Yararlanamayacaklar, Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi 

ve Kuruluşların Denetlenmesi, Desteklemenin Geri Alınması, 
İdari Yaptırımlar ve Diğer Hükümler

Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 15- (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalana-

maz:
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşımayan tarımsal işletmelere

tarımsal danışmanlık hizmeti sunanlar.
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b) Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sertifika Bölümlerine uygun sertifikaya sa-
hip serbest tarım danışmanları, tarım danışmanı istihdam eden ziraat odaları ve üretici örgüt-
lerinden istenen belgelerle birlikte 10 ncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
yer ve süre içerisinde başvurmayanlar.

c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişi ve kuruluşlardan gerçeğe
aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler.

ç) Kamu tüzel kişileri.
d) Men edildiği süre ile sınırlı olmak üzere, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden

men edilmiş olan tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar.
e) Tarımsal desteklemelerden herhangi birinden men edilen bir tarımsal işletmenin men

edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuru-
luşlar.

f) Yönetmelik, bu Tebliğ ve tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönerge kapsamında
yapılan inceleme ve denetleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince; Yönetmeliğin 24 üncü
maddesinde belirtilen uyarma, kınama, sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması,
sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezalarından kınama ve üstü ceza alan kişi ve kuruluşlar,
yetki belgesi geçici iptali ve yetki belgesi iptali cezası hali hazırda devam eden kişi ve kuru-
luşlar.

g) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortağı,  başkanı veya yö-
netim kurulu üyesinin, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı tarımsal danışmanlık hiz-
meti sunan başka kuruluşlar.

ğ) Tarım danışmanı ve/veya tarım yayımcısı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda
tarımsal işletme sahibi ise ve sahip olduğu sertifika bölümünde kendi işletmesi tarımsal danış-
manlık hizmeti alıyorsa, bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve
kuruluşlar.

h) Sağlık raporu ve doğum izni alanlar hariç tarımsal işletmelere on iki aydan daha az
süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar.

ı) İstihdam ettiği tarım danışmanını on iki aylık hizmet sunumu süresince birden fazla
değiştiren kuruluşlar.

i) Bu Tebliğin uygulama süresince tarım danışmanının hizmet sunduğu tarımsal işletme
sayısı, ölüm hali hariç olmak üzere, tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergede belir-
lenen azami işletme sayısının % 80’inin altına düşen kuruluşlar.

j) Tarım danışmanının, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun
olarak aylık bazda banka ve diğer banka maaş dekontu ile kuruluş tarafından tarım danışmanı
adına düzenlenmiş ücret hesap pusulası ve SGK prim ödemesi belgesi ile teminat veya teminat
mektubunu il/ilçe müdürlüğüne süresinde teslim etmeyen kişi ve kuruluşlar.

k) Tarım danışmanı istihdam etmeyen kuruluşlar.
l) TYDD son başvuru tarihinden sonra Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi

ve kuruluşlar ile şube izni alanlar.
m) Yönetmelik, bu Tebliğ ve tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergede belir-

tilen hükümleri yerine getirmeyen kişi ve kuruluşlar.
n) Yönetmelik, bu Tebliğ ve tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergede belirtilen

form ve raporları düzenlemeyen, bunları il/ilçe müdürlüğüne belirlenen süre içerisinde gön-
dermeyen kişi ve kuruluşlar. 
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Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi
MADDE 16- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenme-

sine dair hususlar şunlardır:
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde ko-

ordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü, ilçede ilçe müdürü başkanlığında üç kişilik bir
denetleme komisyonu oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa tarım yayımcısı sertifika-
sına sahip olan kişiler öncelikli olmak üzere teknik personel görevlendirilir.

b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları; şikâyet, ihbar
gibi olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç birinci ve ikinci dilim ödeme işlemi
gerçekleşmeden önce,  bu Tebliğin uygulama süresince altı ayda bir olmak üzere yılda en az
iki defa denetler. 

c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, bu
Tebliğ ve tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergeye göre denetleyerek denetim raporu
düzenler.

ç) İl müdürlüğünde koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü başkanlığında oluş-
turulan komisyon, il müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.

d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan
oluşan heyet, denetlenen kişi ve kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işlet-
melerin en az % 25’i ile görüşme yapar ve Ek-3 çiftçi görüşme formu düzenler. Tarımsal da-
nışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet
alan tarımsal işletmeler için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin
bulunduğu il/ilçe komisyonu veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından gö-
rüşmeler yapılır. Yapılan çiftçi görüşmelerinde memnuniyetsizlik oranı % 20 ve üzerinde ol-
duğunda ceza işlemleri uygulanır.

e) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşun denetlemesinde; Ek-9’da yer
alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Denetleme Formu ve Ek-10’da yer alan Ta-
rımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Denetleme Raporu kullanılır. Bakanlık, bu form ve
rapor üzerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

f) Denetlemeye ilişkin düzenlenen raporun bir sureti yetki belgesi sahibi kişi/kuruluşta,
bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi/kuruluşun bulunduğu ilçe müdürlüğünde arşivlenir. De-
netim raporu olumsuz ise raporun bir sureti de İl Müdürlüğüne gönderilir.

g) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları
il teknik komitesinde görüşülüp, Yönetmelik, bu Tebliğ ve tarımsal yayım ve danışmanlık ile
ilgili yönergede belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönet-
meliğin 29 uncu maddesine göre yapılır.

ğ) Gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça da denetleme yapılır. Denetlemeye ilişkin
rapor üç suret olarak düzenlenir. Raporun bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi ve kuruluşta,
bir sureti kişi ve kuruluşun bağlı olduğu il müdürlüğünde diğeri ise Başkanlıkta arşivlenir. Bu
denetlemeye ilişkin cezalar Başkanlıkça verilir. 

h) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme
sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlü-
ğünün talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

ı) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma bulunan kişi ve kuruluşların TYDD öde-
melerini durdurur.

Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi
MADDE 17- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan

TYDD, 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır:
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluş-

turulan komisyonlar veya Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kap-
samında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ceza-
lardan kınama ve üstü ceza alan kişi ve kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi. 
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b) Bu Tebliğin uygulama süresince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuru-
luştaki tarım danışmanının hizmet sunduğu tarımsal işletme sayısı, ölüm hali hariç olmak üzere
tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili yönergede belirlenen azami işletme sayısının % 80’inin
altına düşen kişi ve kuruluşlara bu tarım danışmanı için yapılan TYDD ödemesi.

c) 15 inci maddede yer alan kişi ve kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi.
(2) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurum-
lardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya he-
saba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa
ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda gerektiğinde teminattan mah-
sup edilir.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsa-
mında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alın-
maz.

(4) Bu Tebliğde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden
ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız
yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak
hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(5) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulur.

İdari yaptırımlar
MADDE 18- (1) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine

neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itiba-
rıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezai ve
diğer kanuni işlemler yapılır.

(2) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Teb-
liğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488
sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il mü-
dürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir. 

Diğer hükümler
MADDE 19- (1) Bakanlık, doğal afet, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda bu

Tebliğ kapsamında belirtilen hizmetlerin yürütülmesine yönelik düzenleme yapmaya yetkili-
dir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 20- (1) 1/12/2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

rımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2020/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE 

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ
KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2020/4)’NDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/40)

MADDE 1- 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım
ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin
20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim başlığı altında kullandırılan bütün faiz indirimli
kredilerde; 200.000 TL’ye kadar olan %100 indirim oranlı işletme kredilerinin 100.000 TL ile
200.000 TL arasındaki bölümü sadece mazot ve gübre alımında kullandırılır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici
Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3-  (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 441 inci ve 452 nci maddeleri, 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönet-
melik, 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği
Yönetmeliği ve 9/2/2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu ürünlerin temel
gereklere uygunluğu, ilgili iktisadi işletmeci tarafından başka türlü ispatlanmadığı sürece bu
Tebliğde yer alan düzenlemeler ile ekte belirtilen standartlar dikkate alınarak değerlendirilir.”
“Türk Standardları Enstitüsü tarafından bu standartların tadil edilmesi, revizyonu veya iptal
edilerek yerine yeni standart yürürlüğe konulması halinde, standartların güncel hali dikkate
alınır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin başlığında yer alan “Üreticinin” ibaresi
“İktisadi işletmecinin” şeklinde ve  aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “üreticiler” ibaresi
“ilgili iktisadi işletmeci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- (1) Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan

ürünlerin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılır. Bu
kurallar, 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır.”
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MADDE 5- Aynı Tebliğin ekinde yer alan tablonun birinci, sekizinci, dokuzuncu, on
birinci, on ikinci, on üçüncü, on beşinci, on altıncı ve yirmi birinci satırları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Tebliğ 1/12/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/34)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 19/6/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/31) ile

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “çerçevesiz cam aynalar” ürünü ithalatına yönelik başlatılan

ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme so-

ruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

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

e) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik ön-

lemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden

meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü

tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren

Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

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

rarı ile 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/27) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin,

Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya

devam edilmesine karar verilmiştir.
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Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder-

ler. 

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

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede

yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında ya-

pılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

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

önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme

tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma

sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yürürlük 

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

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE

ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARININ ÖDEME HİZMETLERİ

ALANINDAKİ VERİ PAYLAŞIM SERVİSLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve

Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme

Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde”, ikinci fık-

rasında yer alan “bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ve üçüncü

fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca” ibareleri

“28/2/2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1- 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fık-

rasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi

yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiş-

tir.

“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan ye-

dinci gruba sırasıyla 280 TL, 240 TL, 180 TL, 140 TL, 110 TL, 90 TL ve 80 TL’den az ola-

maz.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “320” ibaresi “640” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve De-

netleme Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14544 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14545 

 
  



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14502 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYESİ 
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüzden Rize İyidere 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne 

1.000.000 Kg Big-Bag Torbalı kuru çay nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma 
ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. 

a)  Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah Tirebolu/GİRESUN 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.12.2022 günü saat 14:00’e kadar Tirebolu Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN 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 edilemez. 
6- Kısmi teklif kabul edilmez. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9- İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde 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. 14557/1-1 
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2 ADET ELEKTRİKLİ YÜK VE PERSONEL TAŞIMA ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı 

ihtiyacı 2 adet Elektrikli yük ve personel taşıma aracı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesi hükümleri dahilinde ve kuruluşça hazırlanan Elektrikli Yük ve Personel Taşıma 

Aracı Teknik Şartnamesi doğrultusunda açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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. 

c)  İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli 

ilgili firmaya iade edilecektir. 

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 şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler 02.12.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NUMARASI: * BSNS4YA923 * 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/1278095 

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 

-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

-Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

   14585/1-1 
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1 ADET ARKEOLOJİK ESER ANALİZ (p-XRF) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 Adet Arkeolojik Eser Analiz (p-XRF) Cihazı kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine 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 dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında 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, 06.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında 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 

uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte 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 TAKİP NO: * BSPSK48H0Z* 

    14637/1-1 
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4 KALEM MUHTELİF MODEL TOPLAM 9 ADET ARAÇ, ŞOFÖR VE  

AKARYAKIT HARİÇ KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ihtiyacı, detayları aşağıdaki malzeme 

listesinde de yer alan 4 kalem muhtelif model toplam 9 adet araç şoför ve akaryakıt hariç 

01.01.2023 -31.12.2023 tarihleri arasında toplam 12 ay süreli olarak, kurumca hazırlanan “Araç 

Kiralama Teknik Şartnamesi” doğrultusunda ve Ofisimiz tip Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan 

Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi ile ihale ek şartları hükümleri 

dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli 

ilgili firmaya iade edilecektir. 

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 Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve 

Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3- Teklifler, 06.12.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
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9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

MALZEME LİSTESİ 

DOSYA 

NO 
KURULUŞ 

KİRALANACAK 

ARAÇ 
ADET 

KİRALAMA 

SÜRESİ 

YILLIK 

KULLANIM 

SINIRI 

3461 

FOÇA AÇIK CEZA 

İNFAZ KURUMU 

İŞ YURDU 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2020 MODEL VE 

ÜZERİ 4+1 

PANELVAN 

KİRALAMA HİZMETİ 

1 

12 AY 

50.000 KM 

2015 MODEL VE 

ÜZERİ 4+1 

PANELVAN 

KİRALAMA HİZMETİ 

2 1000.000 KM 

2015 MODEL VE 

ÜZERİ EN AZ 5+1 

ÇİFT KABİN 

KAMYONET 

KİRALAMA HİZMETİ 

4 1000.000 KM 

2015 MODEL VE 

ÜZERİ 13+1 MİNİBÜS 

KİRALAMA HİZMETİ 

1 1000.000 KM 

2015 MODEL VE 

ÜZERİ 2+1 KAPALI 

KASA PANELVAN 

KAMYONET 

KİRALAMA HİZMETİ 

1 1000.000 KM 

TOPLAM: 9  

İHALE KAYIT NUMARASI : 1286312  

TALEP TAKİP NO : *BSDSKCRK2Z* 

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 

-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi: TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

-Halk Bankası Kamu Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

    14657/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından: 

Beykoz Belediyesi taşınmazlarından, İncirköy Mahallesi 2072 Ada 36 Parsel 1756,57 m² 

yüzölçümlü taşınmaz 15.12.2021 onaylı İstanbul İli, Gümüşsuyu ve İncirköy Mahallelerinin Bir 

Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olup, 

“Ağaçlandırılacak Alan ve Yol” olarak planlanmıştır. 

Özel Hükümler 1. Proje alanları (2-B) 4. maddesinde uygulamaya konu alanlardaki plan 

kararıyla gelen donatıların %40’ın altında kaldığı durumlarda; plan kapsamındaki tamamı 

donatıya konu parsellerden asgari %40’a tamamlayacak “Eşdeğer Alan” oluşturabilecek parsel 

bedelsiz kamu eline geçecektir. Kamu kullanımına ayrılan alanlar hazine adına tescil edilecek 

olup, amacı dışında kullanılamaz. Eşdeğer alan: Plan bütünündeki kamu eline geçmesi gereken 

parsel yüzölçümünün %60’ına mütekabildir. Eşdeğer alan kısmi veya hisseli olarak kullanılamaz. 

Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi 2072 Ada 36 Parsel 1756,57 m² yüzölçümlü Bahçe 

vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi kapsamında Kapalı Teklif 

Usulü’ ne göre yapılacak ihale yoluyla satılacaktır. 

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 26.787.692,50 TL 

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :      803.630,78 TL 

İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ : Belediye Encümen Salonunda 08.12.2022 tarih ve 

saat 10:00’da, 

İHALE ŞARTNAMESİNİN  

GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ : İhaleye ait şartname Beykoz Belediyesi Emlak 

İstimlak Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiralama 

Ofisinde bedelsiz olarak görülebilir. 

     Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece 

onaylanmış şartnameyi alması zorunludur. 

ŞARTNAME BEDELİ VE  

SATIŞ YERİ : 1000,00 TL karşılığında Beykoz Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden şartname ve ekleri 

temin edilebilir. 

TEKLİFLERİN EN  

SON VERİLMESİ : İhaleye ilişkin teklifler en son 08.12.2022 tarih ve 

saat 09.00’ a kadar Beykoz Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğüne teslim edilecektir. Telgrafla yapılan 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE KATILACAKLARDAN 

İSTENEN BELGELER : İhaleye katılacak olanlar geçici teminata ait 

makbuz ve banka teminat mektubu ile ihale 

şartnamesinde istenen diğer belgeleri teklifle 

birlikte vermek zorundadır. 

İLAN OLUNUR. 14500/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Nazilli Organize Sanayi Bölgesine ait Evsel ve Endüstriyel 

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

1- İdarenin Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 10 Nazilli/AYDIN 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Nazilli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 

nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 

hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede 

yapımı öngörülen 1.500 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin 

yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve 

montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, 

bakımı, iş sonu uygulama projeleri ve işletme-bakım 

kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin 

eğitilmesi işleridir. 

b) Yapılacağı Yer : Nazilli/AYDIN 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

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

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 08/12/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini gösteren, en az 1000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 2.500 m3/gün-

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

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

maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

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

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

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

asgari 15.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) 17.500.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

bankalardan alınacak belge.  

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge. 

G)  Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge. 

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

I)  İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak en az 2.500.000 TL tutarında Geçici Teminat. 
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J)  Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

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

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

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

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

L)  Performans Garanti Beyannamesi. 

M) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

N)  Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

O)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

P)  İç Zarf. 

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

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

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

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

oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 

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

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

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

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

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

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 6. 

Cadde No: 10 Nazilli/AYDIN adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

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

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

dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

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

ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    14514/2-2 
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TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI (THK) VE THK GÖKÇEN 

HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ THK HAVACILIK VAKFI VE THK HAVACILIK 

VAKFI ŞİRKETLERİ VE THK ÜNİVERSİTESİ SİGORTA HİZMET ALIM İŞİ KAPALI 

TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:  

a. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi 

işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi 

kadrosunda bulunan her türlü hava aracını kullanan uçucu ve uçuşla ilgili personelin sigortaları, 

b. Ankara ve İzmir’de bulunan paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin ferdi kaza 

sigortaları, 

c. THK tarafından düzenlenen kurslara / eğitimlere katılan kişilerin ve THK adına ulusal 

ve uluslararası yarışmalara katılan sporcuların “Ferdi Kaza Sigortaları”, 

d. THK Genel Başkanlığı kadrosunda çalışan hekimler ile güvenlik personeli için “Özel 

Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları”, 

e. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi 

işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi 

envanterinde bulunan; muhtelif cins ve miktardaki hava araçlarının; “Tekne ( Gövde) Sigortası”, 

“Yolcu ve Pilot Koltuk Ferdi Kaza sigortası”, “Koltuk (Mali Mesuliyet)” ve “3 ncü Şahıslara 

Karşı Mali Mesuliyet Sigortası”, 

f. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi 

işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi 

envanterinde bulunan taşınmaz malların niteliklerine göre “DASK” , “Yangın Sigortaları 

(Deprem, Fırtına, Dahili Su, Hava Taşıtı Çarpması, Kötü Niyetli Hareketler, Kar ağırlığı klozları 

dahil)”, Kobi Paket, Turistik tesis Sigorta Poliçesi ile Helikopterler için inşa edilen Hangarların 

Yangın Poliçeleri 

g. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi 

işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi 

envanterinde bulunan kara araçlarının “Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası”, “Kasko”, 

“Karayolu Zorunlu Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı 

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza” Sigortası, “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası’’, “Netice Zararları ( Pat Sahası ) sorumluluk Sigortaları” hizmet alımı işini 

kapsamaktadır. 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işi 

12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat: 14.00’de kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

1. İstekliler kısmi veya tamamına teklif verebileceklerdir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No.: 33 Opera/ANKARA) 

Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 1.000,00.-TL (Bintürklirası) karşılığında Türk Hava 

Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) adresinden temin 

edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 

 14548/1-1 
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1. ETAP ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kilis Polateli 

Şahinbey Organize Sanayi Bölgesine ait 1. Etap Altyapı Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim 

fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 

teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Mehmet Rıfat Kazancıoğlu, Org. Safter Necioğlu 

Blv. No: 74 79000 Kilis Merkez / KİLİS 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, İçmesuyu, Telekom ve Elektrik Şebeke 

(Galeri ve Menholler) Altyapı inşaatı ve Su deposu 

inşaatlarından müteşekkil 1.Etap altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Polateli-KİLİS 

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

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 720 gündür. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 982.798.550 TL 

f) Geçici Teminatı : 49.139.927,50 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Mehmet Rıfat 

Kazancıoğlu, Org. Safter Necioğlu Blv. No:74 79000 

Kilis Merkez / KİLİS 

b) Tarihi ve saati : 13/12/2022 - Saat 14.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak, bu Şartname ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlayacağı ihaleye başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Tek sözleşme kapsamında yapılan, yol, 

içme suyu şebeke, kanalizasyon hatları, yağmursuyu yapım işleridir. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

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

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

bildirimi. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

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

H) Keşif bedelinin % 5’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son onbeş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İdare Onaylı Yer Görme belgesi 

L) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

12.00’a kadar, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Rıfat Kazancıoğlu, Org. Safter Necioğlu 

Blv. No:74 79000 adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Rıfat Kazancıoğlu, Org. Safter 

Necioğlu Blv. No:74 adresinde görülebilir veya 10.000 TL sının Kilis Polateli Şahinbey OSB 

adına Türkiye Halk Bankası Kilis Şubesi TR21 0001 2009 6800 0016 0001 65 nolu hesabına 

yatırılması karşılığı Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Rıfat Kazancıoğlu, Org. Safter 

Necioğlu Blv. No:74 adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 14550/1-1 
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TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİNİN KİRALANMASI, REVİZE EDİLMESİ VE 
İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İhalenin Konusu: Manisa İli, Yunusemre İlçesi Atatürk Mahallesi Mağara Bahçe Mevkii 

No:38'de ve tapuda Manisa İli Yunusemre İlçesi Horozköy Mahallesi Mağara Mevkii 4350 parselde 
bulunan 14.100 m2’lik alanın sadece 4.402,20 m2’ lik alan üzerine kurulu Tıbbi Atık Sterilizasyon 
Tesisi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a’ncı maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile 
10 ( on ) yıl süre ile işletilmesi, kiralanması, revize edilmesi işi. 

Söz konusu taşınmaz, idari ve teknik şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, 
ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. 

İhalenin Yapılacağı Yer 
Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / 
MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale Tarihi ve Saati 07 Aralık 2022 - saat 15:00 
Aylık Muhammen Kira 
Bedeli 

220.000,00 TL. + KDV 

Geçici Teminatı Bedeli 792.000,00 TL. 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler: 
1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden ya da e- Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) 

üzerinden alınacak ikametgâh belgesi (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması 
gerekmektedir.) 

b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 
tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 
odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de 
kabul edilecektir. ) 

2.  Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 
3.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek, 
4.  İmza sirküleri vermek: 
a)  Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, 
b)  Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 
tasdikli imza sirkülerini vermek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 
5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: 
a)  Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) 
b)  Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 
getirmek, 

c)  Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının 
hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 
Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek, 

d)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

6.  İstekli, bahse konu isle ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini 
doldurmamış, tıbbi atık sterilizasyon sistemleri içerikli TS EN ISO 9001:2015 kalite yönetim 
sistemleri, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sistemleri (iş güvenliği endüstriyel hijyen) belgelerinin akredite belgeleri ile birlikte 
asılları ibraz edilerek fotokopileri İdare’ye verilecektir. 
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7.  İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

8.  İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). 

9.  Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden 
sonra alınmış olmalı), 

10. Her sayfası imzalanmış şartname örneği. 
11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 
12. Manisa Büyükşehir Belediyesinden taşınmaz kiralayanlardan kira bedelinin 

ödenmemesi nedeni ile icra takibine muhatap olmadığına ve kusurları ile sözleşmenin feshine 
neden olmadığına dair 1. Hukuk Müşavirliğinden alınacak belge. (Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığınca temin edilecektir.) 

13. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
14. Mesleki Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler: 

İstekli; tıbbi atık sterilizasyon tesisi toplama taşıma ve işletme işini en az 5 (beş) yıl kesintisiz 
olarak yapmış olmak ve bu işe ait her ay en az 120.000 kg/ay atık sterilize ettiğini gösterir 
referans belgesi veya iş bitirme belgesini İdare’ye ibraz edecektir. (yalnız toplama ve taşıma veya 
yalnız sterilizasyon tesisi işletme işinin yapılmış veya yapılıyor olduğunu gösteren belgeler kabul 
edilmez.) 

Bununla birlikte; 
a) Çevre İzin ve Lisans Belgesi, (İlan Metni 14.madde’de belirtilen işe ait) 
b) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili Belediyesinden onaylı 

tesisin (İlan Metni 14.madde’de belirtilen işe ait) işletim  sürecinde beyan edilen 2022 yılı Kasım 
ayına kadar  (2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 
aylarına ait olacak şekilde) sterilize edilmiş tıbbi atık miktar beyanları, 

15. Ortaklık Durum Belgesi; Tüzel kişi tarafından yukarıda belirtilen belgelerin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge İdare’ye sunulur. 

16. İsteklilerin tüzel kişi olması halinde, bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla 
hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir. 

17. Yüklenici: Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi için; 1 (bir) adet Tesis 
Sorumlusu (Tesiste çalışacak lisans mezunu teknik eleman veya tıbbi atık alanında 10 (on) yıl 
deneyim), 1 (bir) Çevre Mühendisi, 1 (bir) Muhasebe Elemanı, 1 (bir) Bakımcı, en az 4 (dört) 
adet Tehlikeli  Madde  taşıyan  sürücüler  için  verilen  Sürücü  Eğitim Sertifikasına sahip şoför,  
en az 4 (dört) Tıbbi atık taşıyan sürücülerin yanına vasıfsız yardımcı personel işçi, en az 2 (iki) 
adet Tesiste temizlikte görevli vasıfsız işçi elemanı çalıştırmak zorundadır. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından 
“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen 
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL 
(Bin Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir. 

Taliplilerin ihale günü saat 12.30’ye kadar başvuru dosyalarını Çevre koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi,  ihale saatinden 
önce komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 
serbesttir.  

İlan olunur. 14322/1-1 
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ÇOK AMAÇLI İŞYERİ VASIFLI TAŞINMAZ MARKET-SÜPERMARKET 

OLARAK İŞLETİLMEK ÜZERE 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Muğla İli Yatağan Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Yatağan Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 

34/B adresinde Tapunun Yeni Mahalle 709 ada 1 parselinde kayıtlı Zemin kat 35 ve 36 nolu 

bağımsız bölüm numaralı 760,15 m2 brüt alanı bulunan çok amaçlı işyeri vasıflı taşınmaz bir 

bütün olarak Market-Süpermarket olarak işletilmek üzere 10 (On) yıl süre ile kiraya verilmek 

üzere ihaleye çıkartılmıştır.  

2. İhale Yatağan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 15.12.2022 Perşembe günü saat 

14:00 da (Konak Mah. 96. Sokak No:2 Belediye Hizmet Binasında) Encümen huzurunda, 

8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif 

usulü ile yapılacaktır. 

3. İhaleye ilişkin Şartname ile ekleri 15.12.2022 Perşembe günü saat 12:00’a kadar Yazı 

İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 500,00 TL (Beşyüzlira) karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur.  

4. Taşınmazın tahmini yıllık kira bedeli 780.000,00 TL + KDV’dir. (Yediyüzseksenbin 

Türk lirası) Geçici teminat bedeli 10 yıllık tahmin edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ü olup, tutarı 

234.000,00 TL dir.  

İhaleye katılan istekliler yıllık tahmini 780.000 TL+KDV bedel üzerinden teklif 

sunacaklar, İstekli tarafından ihalede teklif edilen ve idarece onaylanan yıllık kira bedeli sözleşme 

öncesi peşin olarak ödenecek ve hiçbir şekilde Kiracının kiralananda faaliyet göstereceği market- 

süpermarketinin bir takvim yılına ait (onikiaylık) net satışının %2,5 + KDV (yüzdeikinoktabeş) 

oranının altında olmayacaktır. 

Net Satış: Satışlardan elde edilen meblağdan katma değer vergisi çıktıktan, satış iadeleri 

ve satış indirimleri düşüldükten sonra kalan meblağı ifade eder. Yıllık Net Satışın tespitinde 

kiracının bir sonraki yılın ilk 10 (on) günü içinde Yeminli Mali Müşaviri veya Vergi Dairesinden 

imzalı resmi muhasebe kayıtlarına dayanarak yapacağı yazılı bildirim esas alınır.  

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, İhale geçici teminatını, Yatağan Halk 

Bankasındaki TR24 0001 2009 2630 0007 0000 14 nolu Belediyemiz banka hesabına 

yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat 

mektubu da sunabilirler. 

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
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herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

1) Gerçek Kişiler: 

a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası, 

b.Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr 

adresinden alınacaktır.), 

c. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 

kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

2) Tüzel Kişiler: 

a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 

dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.  

b. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin 

tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik 

edilmiş imza beyannamesi, 

c. Vergi kimlik numarası, 

3) Ortak Belgeler: 

a.Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici 

Teminat Belgesi, 

c.Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

d.İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış şartname,  

e.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi, 

f.Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış), 

g.Gerçek veya Tüzel kişi istekliler 2022 yılının ilk dokuz aylık 3. Dönemine ait 

18.000.000 TL (Onsekiz milyon Türk Lirası) Toplam yurt içi cirosunu gösteren gelir-gider 

tablosunu ibraz etmek zorundadır. Gelir-gider tablosunun Vergi Dairesi veya Yeminli Mali 

Müşavirce onaylı olması gerekmektedir. İsteklilerin veya iş ortaklıklarının istenen bu ciroyu 

doğrudan sağlaması gerekmektedir, Bu tutarın altında cirosu bulunan isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
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ğ. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge. 

h. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,  

4) İş Ortaklığı Olarak Başvurulması Halinde: 

a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, 

b. İş ortaklığında her bir ortağın yukarıdaki (1) ve/veya (2) ile (3) bölümlerde istenen 

belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur. 

5) Yabancı Katılımcılar: 

Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke 

mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri 

Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından 

temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin 

ibrazı gerekir. 

C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin imzalanması veya mühürlenmesi gerekmektedir. 

6. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 15.12.2022 Perşembe günü saat 12:00’ ye 

kadar Konak Mahallesi, 96. Sokak, No:2 adresinde bulunan Yatağan Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne evrak kayıt numarası ile teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki 

başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 

maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri 15.12.2022 Perşembe günü saat 12:00’ ye kadar 

İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da 

gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif 

son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan 

tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  

7. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun 

sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

8. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 

göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

9. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname 

hükümleri uygulanacaktır 

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan Olunur. 14558/1-1 
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ATIK SU TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1645 TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM SAHALARINDAN 

MARMARA EREĞLİSİNE HAM PETROL, CONDANSATE VE CEVİZKÖY KUYUSUNA 
ATIK SU TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/1254682 
1- İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530 
     Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 80 Faks 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü’ne 

bağlı üretim sahalarına, ihtiyaç duyulan tüm yerlere, 
sahadan sahaya, sahadan bölgelere ve yeni 
keşfedilecek tüm üretim sahalarına, tankerler ile ham 
petrol taşıma ve boşaltma hizmet alımı. 

b) Yapılacağı Yer : TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tüm üretim sahaları 
ve yeni açılacak sahalar. 

c) İşin Süresi : 24 Ay 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
     Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
     GENEL MÜDÜRLÜK 6.KAT TOPLANTI SALONU 
     İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır) 

b) Tarihi ve Saati : 08.12.2022, Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

c) İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da 

belirtildiği ortak girişim beyannamesi, 
g) İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
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h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge, 

ı)  İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
i)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
İstekli, ihale itibariyle en son 5 (beş) yıllık sürede (5 yılın hesabında ihale tarihi ne olursa 

olsun herhangi bir yıl için ihalenin yapıldığı yıl hariç bırakılarak geçmiş 5 yıl dikkate alınarak 
değerlendirme yapılır), yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde ihale 
dokümanlarında belirlenen (Teknik şartname) tahmini yapılacak işin miktarının en az %30’u 
kadar nakliye işini bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; İşi deneyimini ve taşıma 
miktarını gösterir iş deneyim belgesi, sözleşme, fatura, irsaliye gibi belgelerin kopyasını teklif 
dokümanları içine koyacaktır. 

4.3.  İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu 
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca veya Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre 
içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine 
ekleyebilirler. 

4.4.  İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş ya da 
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5- İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya bdolanbay@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. 

6- Teklifler, 08/12/2022 tarih ve saat 15:00’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10- Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 

    14672/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Yozgat İli Sorgun Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Agahefendi Mahallesinde (Eski Buğday Pazarında) 

bulunan 2696 Ada 2 nolu parsel taşınmaz arsa 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 35 (a) maddesine göre 
Kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

1a)‐ SATIŞA KONU TAŞINMAZ (ARSA); 

Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Alanı (m²)  Niteliği 

Hisse 

Oranı 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

%3 Geçici 

Teminat Tutarı 

(TL)

Agahefendi  2696  2 
10.000,68 

m2 Arsa  Tam 
21.501.462,00 

TL

645.100,00  

TL

Not: ‐ Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkul KDV den muaftır. 

  ‐ İmar çapı şartname ekindedir. 

2- Satış ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü İhale Biriminden 100,00 TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler 

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale 
saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı bir zarf içerisinde 
teslim edilecektir. 

3- Satış ihalesi: 13/12/2022 Salı günü saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda 
Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4- İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içerisinde 

idareye sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe). 
1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı 

ve nüfus cüzdanı fotokopisi, 
2) Tüzel kişi olması halinde; 
a. Ticaret sicil gazetesi. 
b. İmza beyannamesi veya imza sirküleri 
b) Geçici teminat mektubu (Süresi en az 60 gün olacak) veya geçici teminat mektupları 

dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
Geçici Teminat olarak belirtilen bedel Belediyemiz veznesine ya da Halk Bankası Sorgun 

Şubesi Tr490001200978800007000043 nolu iban hesabımıza yatırılabilir. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
d) İdareye borcu olmadığına dair belge, 
1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. 
e) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

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

5- İhale Dosyasının hazırlanması 
1) İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra 

zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya 
banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 
Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır. 

6- 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 29. maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

    14517/1-1 
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KONSİNYE DUYURUSU 
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından: 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kantinlerinde konsinye satış 

kapsamında, konsinye satış başvurusu uygun bulunan firma ya da firmalar ile otuz altı (36) ay 
süreli konsinye satış sözleşmesi imzalanacaktır. Yetkili satıcılar 05.12.2022 tarihinden 16.12.2022 
mesai bitimine kadar konsinye satış başvurusu yapabilirler. 

01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konsinye satış 
işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 
Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 

1. Başvuru Yapılacak Kurum : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 
Kurumu 

a) Adresi : Milli Müdafaa Cad. No:22 Kat:3 Kızılay/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 418 13 71 
  0 312 424 01 84 (faks) 
c) Elektronik Posta Adresi : iydb@adalet.gov.tr 
ç) Konsinyeye Yönelik Açıklama Dokümanının 
   Görülebileceği İnternet Adresi : https://iydb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/konsinye-

duyuru-ve-dokumanlari19102022084756 
2. Konsinye Başvurusunun: 
a) Yapılacağı Yer : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

Kurumu 
b) Yapılacağı Son Tarih ve Saat : 16.12.2022 – 17.30 
3. Konsinye başvurusunda istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 
3.1. Gerçek ve tüzel kişiler konsinye satış sözleşmesine yönelik başvurularını, yazılı ve 

imzalı talep mektubu ile yapacaktır. Talep mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması 
zorunludur. İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak konsinye satış başvurusunda bulunulamaz. 
Talep mektubunun ekinde aşağıdaki bilgilere ve belgelere yer verilir: 

a) Konsinye satış sözleşmesi imzalanması talep edilen ürün ya da ürün grupları ile 
bunların nihai satış fiyatı, işyurtları konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli önerisinin yer 
aldığı standart forma uygun açıklama dokümanı, 

b) Konsinye satış yapmayı talep ettiği kantinler ile ürün dağıtım ağına ilişkin açıklama 
dokümanı ve gerekmesi halinde bunu tevsik eden belgeler, 

c) Ürün veya ürün gruplarının imalatçısı ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösteren 
belgeler (Yetkili satıcılığa ilişkin belgenin konsinye satış başvurusu dokümanındaki açıklamalara 
ve istenilen koşullara uygun nitelikte olması gerekmektedir), 

ç) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 
sirküleri; 

ç.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
ç.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekâleten başvurulması halinde; vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bulunmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Oda kayıt belgesi, 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

4. Yetkili satıcılar; ürün grubu sınırlandırması olmaksızın 16 Aralık 2022 mesai bitimine 
kadar konsinye satış başvurusu yapabilirler. Su ve maden suyu için birden fazla ili kapsayacak 
şekilde başvuru yapılması gerekmektedir. 

5. Konsinye satış başvuruları, yapıldığı tarih itibariyle değerlendirmeye alınacak ve karar 
ilgili firmaya bildirilecektir. 

6. Diğer Hususlar: 
6.1. Konsinye uygulamasına yönelik ayrıntılı açıklama ve konsinye satış başvurusuna 

ilişkin dokümanlar Kurumun resmî internet sayfasında yer almakta olup dokümanlar buradan 
indirilmek suretiyle başvuru yapılabilecektir. 

6.2. Kurum, konsinye satış uygulamasına yönelik başvuruları Ceza İnfaz Kurumları İle 
Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 
konsinye satış başvurusu dokümanlarındaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirecek ve uygun 
başvuru sahipleriyle sözleşme imzalayacaktır. Kurum konsinye başvurularına yönelik 
değerlendirme sürecini iptal edip etmemekte; uygun ürün veya ürün gruplarını içerecek şekilde 
konsinye satış sözleşmesi imzalama konusunda takdir hakkına sahiptir. 

 14569/1-1 
—— • —— 

LOKOMOTİFLERDE KULLANILAN YARDIMCI GÜÇ ÜNİTELERİNİN (APU) 
BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1269886 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/75129 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı: Lokomotiflerde Kullanılan Yardımcı Güç Ünitelerinin 

(Apu) Bakım-Onarım Hizmet Alımı İşi 
3. İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi 
No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
06/12/2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

    14516/1-1 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ordu İli Altınordu Belediye Başkanlığından: 
1. İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Karşıyaka) Mahallesi eski 314 parsel, Yeni Ada No: 

1777 Parsel No:16'da kayıtlı 18.180,47m² yüzölçümlü tapuda "Fındık bahçesi" vasıflı Mülkiyeti 
Altınordu Belediyesine ait taşınmaz imar planında Konut Alanı, yeşil alan, imar yolu ve okul 
alanı olarak ayrılmıştır. Konut Alanı Emsal:1.50, Yençok 30.50 m yapılaşma koşullarına sahip 
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 
Satış Bedeli Geçici Teminat 

İhale 

Tarih/Gün 

İhale 

Saati 

1. 

Altınordu/ORDU 

Şahincili (Karşıyaka) Mah. eski 314 

parsel, Yeni Ada No: 1777 Parsel 

No:16'da kayıtlı 18.180,47m² 

yüzölçümlü tapuda 

"Fındık bahçesi" vasıflı taşınmaz. 

35.150.000,00 TL. 

1/3 Tutar Peşin 
1.054.500,00TL 

05.12.2022 

Pazartesi 
10:00 

4. İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 
hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 2 (iki) gün önce Cuma günü 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. 
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. 
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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. 
 14589/1-1 

—— • —— 
614 DEKAR ARAZİ, TOHUMLUK VEYA MAHSUL ÜRETİMLERİ YAPILMAK 

ÜZERE, KİRAYA VERİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1-a) İşletmemize ait toplam: 614 dekar arazide patates, soğan, şekerpancarı, ayçiçeği vb. 

bitki türlerinin tohumluk veya mahsul üretimleri yapılmak üzere 1 (Bir) sezonluk olarak 1 (bir) 
parti halinde 06/12/2022 Salı günü saat 14.00’de İşletmemiz Toplantı Salonunda açık artırma 
suretiyle partiler halinde kiraya verilecektir. İhale bu tarihte gerçekleşmediği takdirde, 13/12/2022 
tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 

b) İhale, Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır 
2- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir. 

PARTİ NO Parsel No Dekar 
Tapu 
Parsel 

No 

Muhammen 
Bedel 

(TL/Dekar) 

Muhammen 
Bedel Tutarı 

(TL) 

Geçici Teminat 
(% 10) (TL) 

1.PARTİ 
CP-8 492 227/1 4.500,00 2.214.000,00 221.400,00 
Y-14 122 227/1 4.500,00 549.000,00 54.900,00 

GENEL TOPLAM 614   2.763.000,00 276.300,00 
3-İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, (Karanfil Sok. No.: 62-

Bakanlıklar/ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir. 

4- İhaleye katılacak istekliler, Kanuni ikametgah belgesini, Geçici teminat makbuzunu, 
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, İsteklinin gerçek kişi olması 
halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgeleri ile 
noter tasdikli imza beyannamesinin veya imza sirkülerinin verilmesi. 

5- Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
6- İhale ile ilgili geçici teminat işletmemizin T.C Ziraat Bankası Amasya Şubesi TR 22 

0001 0000 3005 9943 7852 24 nolu hesabına yatırılacaktır. 
(İşletmemiz Amasya-Mecitözü Karayolunun 25.Km.dedir.) 
Tel : 0358 2735297-98 
Fax : 03582735214 
 14529/1-1 
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ 
SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886  
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Kalkım OİM  
İhale Tarihi : 06/12/2022 / İhale Saati: 11:00  
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/  

S.No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
Parti 
No 

Adet M3/Ster Muhammen
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 ARICAK 
Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
11 366 5.036 3.507,553 1.244 130.902 

TOPLAM: 1 5.036 3.507,553 1.244 130.902 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.  
2) İhale İlgili 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: 

TR500001000405378342815001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 
istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 484 7018 - 0546 292 8221– Sadriye ARAS  
 14214/1-1 

—— • —— 
GENERATÖR FABRİKASI KURULUM KAPSAMINDA TEST PARKURU ( MONTAJ 
VE DEVREYE ALMA VE BOYAHANE (MOBİL TEST, SABİT TEST VE KİMYASAL 

ANALİZ LABORATUVARI) EKİPMANLARININ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 
1. İKN NO: 2022/ 1276745 
Generatör Fabrikası Kurulum Kapsamında Test Parkuru ( Montaj Ve Devreye Alma Ve 

Boyahane ( Mobil Test, Sabit Test Ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı ) Ekipmanlarının Temin 
Edilmesi Mal Alım İhalesi yapılacaktır. 

2. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

3. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste 
bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g/ 
Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

5. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 14563/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

12031276 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Hüsamettin Aydemir-

Konfor Sıhhi Tesisat Isıtma Ve İklim Firması (1100404312) tarafından işlenen dağıtım şirketinin 

proje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapılması fiilinin doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı 

hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve 

ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan doğrudan soruşturma 

kapsamında hazırlanmış olan 30/06/2022 tarihli ve 1443 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı 

savunma alınmak üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye 

tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 

işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği 

ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 14541/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Haraççı Mahallesi Bayrak Caddesi No:2/A Arnavutköy/İstanbul adresinde 06.02.2014 ve 

DAĞ/4866-2/33818 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Kzmoil Akaryakıt Dağıtım 

Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin, 28.02.2018 tarihinde bayisinin otomasyon 

sistemine müdahalesine ilişkin aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama 

İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 12.10.2022 tarihli ve 542961 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 14.10.2022 tarihli ve 1622 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Kavaklı İstiklal Mah. Kavaklı Cad. No:122/3 Silivri/İstanbul adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 

gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok. No:4 Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14541/2/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli 
alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Fakülte / Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji ABD 1 Doktor Öğretim Üyesi Kardiyoloji 

Göz Hastalıkları ABD 1 Doktor Öğretim Üyesi Göz Hastalıkları 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 
 14574/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Arifler İlim Hizmet ve Hikmet Vakfı 
VAKFEDENLER: Gökay AYDIN, Kenan KESMEN, Sefer ALBAYRAK 
VAKFIN İKAMETGAHI: Sakarya 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Sakarya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.11.2022 tarihli tashih şerhi, 07.06.2022 
tarihli kesinleşme şerhi, 17.05.2022 tarihli ek kararı ve 24.02.2022 tarihli ve E:2021/342, 
K:2022/106 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma ve sosyal yardım amaçları 
yanında, ilgili mevzuat dahilinde mensubu bulunduğumuz yüce İslam’ı ve üyesi olduğumuz 
insanlığa karşı sorumluluklarımızı doğru algılama, doğru anlamak, doğru anlatmak ve vakıf 
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Gökay AYDIN, Kenan KESMEN, Sefer ALBAYRAK 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın sona 

ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir 
fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme 
tarafından verilecek karar ile mümkündür.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 14572/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
SÜRE UZATIM İLANI 

17.11.2022 tarihli ve 32016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022 Yılı 4. Dönem İlk 
Defa ve Yeniden Atama Kurasına ait ilan metninde başvuruların 23 Kasım 2022 tarihinde saat 
18.00’ de sona ereceği belirtilmiştir. 

İlanda 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin             
28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00’ e kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülerek ilan 
ekinde yer alan takvim aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

2022 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 
18 Kasım 2022 Cuma - 28 Kasım 2022 

Pazartesi Saat 18.00’e kadar 
PBS üzerinden başvuruların yapılması 

2 8 Aralık 2022 Perşembe 
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS 
üzerinden ilanı 

3 
8 Aralık 2022 Perşembe - 9 Aralık 2022 

Cuma Saat 18.00’e kadar 
İnceleme sonrası başvuruları ret olanların 
itirazlarının PBS üzerinden alınması 

4 14 Aralık 2022 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 

5 
15 ARALIK 2022 PERŞEMBE 

KURA TARİHİ 
Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet 
adresinden ilan edilecektir. 

6 
30 Aralık 2022 Cuma 

Saat 18.00 

Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati 
(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli 
çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar 
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi 
atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları 
sağlık tesisine teslim etmelidirler.) 

    14638/1-1 
—— • —— 

Millî Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİNE 

İLİŞKİN İLAN 

 
    14655/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 14686/1-1 

  



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 

 14640/1/1-1 
  



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 

 14640/2/1-1 
 

  



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14636/1-1 

  



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14656/1-1 

  



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 14559/1-1 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

 
 14624/1-1 
 

  



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

 
 14565/1-1 

  



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 14551/1-1 

  



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 14599/1-1 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 

 



25 Kasım 2022 – Sayı : 32024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2022 – Sayı : 32024

Sayfa

1

21

22

25

26
28

29

53

53
55

66

66

67

68

79
80
115

187

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2018 Yılı Türkiye İçin

Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında
10/11/2022 ve 14/11/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli
Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6424)

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6425)

YÖNETMELİKLER
–– Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15)
–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16)
–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması

Hakkında Tebliğ (No: 2022/34)
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/40)

–– Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/34)
–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti

Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/11/2022 Tarihli ve 11412/1-2 Sayılı

Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/21028 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


