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Kanun No. 7421 Kabul Tarihi: 16/11/2022

MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci

maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklen-

miştir.

“10. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan

motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak

amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fık-

rasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faa-

liyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı,

hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde

olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef

gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken

zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra

kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uy-

gulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

MADDE 2- 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının dör-

düncü cümlesinde yer alan “(8) numaralı bendi” ibaresi “(8) ve (10) numaralı bentleri” şeklinde

değiştirilmiştir.
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MADDE 3- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ek 1 inci mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu süre içinde belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde taşınmazların malikleri tarafından
mülkiyet hakkından kaynaklı bedele ilişkin açılacak davalar, adli yargıda görülür.”

MADDE 4- 2942 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Mülga 6830 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri ile bu Kanunun mülga 16 ncı

ve 17 nci maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına tescil
edilen taşınmazların kamulaştırılması için kamulaştırma bedellerinin eski malikleri adına kamu
bankalarına yatırılması ve hak sahiplerine ödenmesi halinde, tebliği dâhil eksik veya hatalı ka-
mulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilir.
Bu hüküm, tebliği dâhil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri bulunmasına rağmen idare
adına tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanır.”

MADDE 5- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4- Bu Kanun uyarınca mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, ve-

kâlet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bil-
direceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, otuz gün içinde yatırılır. Bu
süre içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde icra olunur.

Bu Kanun uyarınca yapılacak icra takiplerinde idare, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasını talep ederse idarenin
teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

Bu Kanun kapsamında açılan davalarda verilen bedel ve tazminat kararlarına ilişkin
mahkeme ve icra harçları, davalı idare tarafından ödenmek üzere maktu olarak belirlenir.”

MADDE 6- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun ek 3 üncü mad-

desine eklenen ikinci fıkra, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanun
yolu incelemesinde olanlar dâhil görülmekte olan davalar ile yargılamanın iadesi davaları hak-
kında da uygulanır.”

MADDE 7- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 19- Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması

hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden 28/7/2021 tarihine kadar fiilen kamu
hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan
taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle
malikin rızası olmaksızın fiilî olarak el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle açılan da-
valarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması hâlinde,
merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen
ödeneklerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı bütçelerinin güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım gider-
leri için ayrılan ödeneklerin) yüzde üçü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en
son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri
toplamının en az yüzde üçü oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır. Alacakların toplam tutarının
ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması hâlinde, ödemeler, sonraki yıllara sâri olacak şekilde,
garameten ve taksitlerle gerçekleştirilir. Taksitlendirmede, bütçe imkânları ile alacakların tu-
tarları dikkate alınır. Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz öde-
nir.

Birinci fıkra, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bedel ve tazminatı öden-
memiş olan tüm davalarda ve icra takiplerinde de uygulanır.”
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MADDE 8- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklen-

miştir.

“EK MADDE 10- İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları

ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılır.

İl ve ilçelerde mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şar-

tıyla cemevleri yapılabilir.

Cemevi yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez.”

MADDE 9- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler

Hakkında Kanuna 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Fiyat İstikrarı Komitesi

MADDE l/A- (1) Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine

katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmuştur.

(2) Fiyat İstikrarı Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Ba-

kanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Baş-

kanından oluşur.

(3) Fiyat İstikrarı Komitesi, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üni-

versiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilir.

(4) Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını

sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek,

b) Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları

dışında alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygu-

lanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak,

c) Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uy-

gulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

(5) Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca

yürütülür.

(6) Fiyat İstikrarı Komitesinin ve Sekretaryanın çalışma usul ve esasları üyesi bulunan

kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

(7) Fiyat İstikrarı Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi,

kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep

edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle

yükümlüdür.”

MADDE 10- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu

Sözleşme Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; bu maddenin yürürlük

tarihine kadar bu Kanun veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi

hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, beledi-

yeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare bir-

liklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan bu ödemeler nedeniyle idari

veya mali yargılama ve takibat yapılamaz; başlamış olanlar işlemden kaldırılır.”
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MADDE 11- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü madde-
sinin (h) fıkrasının dördüncü paragrafında yer alan “ilk gününde otuz yaşını” ibaresi “birinci
günü itibarıyla otuz beş yaşını” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafın dördüncü cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf
eklenmiş, fıkranın  mevcut  beşinci paragrafında yer alan “, personelin atanma ve çalışma usul
ve esasları” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddenin (j) fıkrasına aşağıdaki paragraflar
eklenmiştir.

“Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, meslek personeli ile
diğer kurum personelinin atanma, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine
ilişkin hususlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe uygun olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-
navına tabi unvanlar ve bu unvanlara yapılacak atamalara ilişkin hususlar Kurul kararıyla yü-
rürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.”

“Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile
itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının baş-
vuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üze-
rine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bede-
linin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde
başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edil-
mez.”

MADDE 12- 4734 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 13 üncü maddesi saklı kalmak üzere bu Kanunda veya diğer kanunlarla
bu Kanundan istisna edilenler ile doğrudan teminle yapılanlar da dâhil olmak üzere, her türlü
mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin olarak;
yaklaşık maliyetin ve dokümanların hazırlanması, ilanların yayımlanması, tekliflerin veya ye-
terlik başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi, ihalelerin sonuçlandırılması, sözleşme-
lerin imzalanması, sonuç bildirimi, hakedişlerin düzenlenmesi gibi her türlü işlem, onay, bil-
dirim ve tebligatlar ile şikayet ve itirazen şikayet başvuruları kısmen veya tamamen Kurum
tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ger-
çekleştirilebilir.

Kurum, EKAP’ın kurulması ve işletilmesine, birinci fıkra kapsamında yapılacak işlem-
lere, alım, ihale ve sözleşme süreçlerinde elektronik araçların kullanımına ilişkin usul ve esaslar
ile EKAP üzerinden yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 13- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ve 53 üncü

maddenin (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki koşulları sağlayan Kurul kararlarına ilişkin
olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün içinde itirazen şikayet başvuru
bedelinin iadesine yönelik başvuru sahibi tarafından Kuruma yazılı talepte bulunulması duru-
munda 53 üncü maddenin (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki hüküm uygulanır. Kurul ka-
rarının başvuru sahibine bildirildiği tarih ile itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik
Kuruma yapılan başvuru tarihi arasındaki süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli
iade edilmez.”

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               26 Kasım 2022 – Sayı : 32025



MADDE 14- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasına (aa) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve üçüncü fık-
rasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“bb) Gerektiğinde cemevleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin her türlü
bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.”

“g) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.”
MADDE 15- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı madde-

sinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve

kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını ya-
pabilir.”

MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine “inşa edebilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “; cemevlerinin
yapım, bakım ve onarımını yapabilir” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümle-
sinde yer alan “ve hastanelere” ibaresi “, hastanelere ve cemevlerine” şeklinde değiştirilmiş-
tir.

MADDE 18- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 23- Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş ka-
zası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle
prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar
aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin
eksik olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.

Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm
tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır.

Birinci fıkra kapsamında ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanma-
sında, 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan
elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından
hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şart-
ları aranmaksızın gelir ve aylık bağlanır.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde
meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu madde kapsamında
yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip
eden ay başından başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme
yapılmaz.

Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi,
eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan
şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilir.
İstihdam edilecek kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca atama teklifi yapılır ve
işçi kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta
sürekli işçi kadrosu ihdas edilmiş ve bu kadroların boşalması halinde iptal edilmiş sayılır. Bu
fıkraya göre istihdam hakkından yararlanacak kişilerin tespiti, bu kişilerde aranacak şartlar ve
istihdama ilişkin diğer hususlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir.”
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MADDE 19- 5510 sayılı Kanunun geçici 59 uncu ve geçici 66 ncı maddeleri yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre

katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların,

münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmek-

sizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık

etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si,

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin

yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edil-

miş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır.

Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya

yetkilidir.”

MADDE 21- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 8 inci maddesine

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Antalya ili Kaş ilçesi Kemer mahallesinde Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Ba-

rajı yapımından etkilenen ailelerin, iskânlarının temini için yeniden yapılacak iskân etütleri ve

devamında iskân edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları,

hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin işlemler bu Kanunun ek 2 nci maddesi kapsa-

mında Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Su İşleri Genel

Müdürlüğü tarafından yürütülür.”

MADDE 22- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6- (1) Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığının

bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”

MADDE 23- 6/2/2018 tarihli ve 7086 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler

Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ana-

yasa Mahkemesince iptal edilen 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Muvazaalı devir işlemleri

MADDE 4- (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü

maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerde, so-

ruşturmanın başladığı tarihten 19/7/2018 tarihine kadar ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak

şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta

Fonu Kurulunun değerlendirmesi sonucu muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılır ve

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilir. Geçersiz sa-

yılma işlemine karşı ilgililerce, tebliğden itibaren bir ay içinde şirket merkezinin bulunduğu

yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilir.”

MADDE 24- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25/11/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü)’ndan:

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro
Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; tapulama veya kadastro sonucu üretilen sayısal nite-
likte olmayan haritalar ile bu haritalar üzerinde sonradan yapılan değişiklik işlemleri sonucu
oluşan haritaların sayısallaştırma işlemleri ve sayısallaştırma işlemi sırasında tespit edilen sı-
nırlandırma, ölçü, tersimat ve hesaplamadan kaynaklanan hataların giderilmesi işlemleri ile
iyileştirme ve dönüşüm alanı kapsamında yapılacak iş ve işlemleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“ı) Arşiv onaylı koordinat: Tesis kadastrosu, güncelleme, sayısallaştırma gibi kadastro
çalışmalarında ya da sonrasında imar uygulaması, toplulaştırma, ifraz gibi değişiklik işlemleri
ile doğrudan koordinatlı (ITRF, ED50, LOKAL) olarak üretilen, yüzölçümü parsel köşe koor-
dinatları ile hesaplanmış olan ve pafta zemin uyumu bulunan TUREF sistemine dönüştürül-
müş/dönüştürülecek parsellerin koordinatlarını,

i) İyileştirme ve dönüşüm alanı: 30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve
kadastro teknik mevzuatına göre düzenlenmiş haritalarda, nokta konum doğruluğu ve yüzöl-
çümü yanılma sınırı içinde olan parsellerde dönüşüm parametresi ile geçici koordinatların iyi-
leştirilmesi ve dönüştürülmesini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Arşiv onaylı koordinatlı parseller ile iyileştirme ve dönüşüm alanı kapsamında kal-

dığı tespit edilen parseller sayısallaştırma çalışmasına alınmaz.
(6) Bu madde kapsamında yapılacak planlama çalışmasında tescilli parsellerin üretim

yöntemi dikkate alınarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre
1/1000 veya 1/5000 ölçekli sayısal ortofoto haritalardan uygun olanı karar destek sürecinde
altlık olarak kullanılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre 1/1000 veya 1/5000 öl-
çekli sayısal ortofoto haritalar, üretim tarihinden sonra değişiklik işlemleriyle tescil edilen par-
seller de dikkate alınarak güncel zemin alımına ilişkin harita olarak kullanılır. Sayısallaştırmaya
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konu parsellerin nokta konum doğruluğu içerisinde uyumlu olan noktalarında ortofoto harita-
sındaki koordinatları esas alınır. Uyumsuz olan noktalarda ise arazi çalışması dahil, inceleme
sonucunda tespit edilen hatalar bu Yönetmelik kapsamında düzeltilir.”

“(11) İyileştirme ve dönüşüm yöntemine göre çalışılan parsellerde; bu çalışma kapsa-

mında düzenlenecek kroki, koordine özet çizelgesi ve yüzölçüm hesap cetveli ile gerekiyorsa

ada/parsel değişim tablosu elektronik ortamda düzenlenir ve çıktısı alınarak görevlendirilen

ekip tarafından kontrolleri yapılarak imza altına alınır. Bunlar dışında bu Yönetmeliğin askı

ilanı da dahil olmak üzere diğer hükümleri uygulanmaz.

(12) İyileştirme ve dönüşüm çalışması kapsamında çalışılan parsellerde; arşiv onaylı

koordinat tanımına uygun olanlar arşiv onaylı koordinat niteliğinde, diğerleri iyileştirilmiş koordinat

olarak alınarak elektronik imza ile veri onayı yapılır.

(13) İyileştirme ve dönüşüm çalışması kapsamında çalışma yapılan alanlardaki hesap-

lanan yüzölçümü ile tapu yüzölçümü arasındaki yanılma sınırı içerisindeki farklarda; pafta, ze-

min, ortofoto ve benzeri verileri ile değerlendirilerek vektörizasyon işlemleri iyileştirilerek

tapu yüzölçümü esas alınır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Sayısallaştırma çalışmalarında sınırlandırma, ölçü veya tersimat hatası tespit edi-

lerek düzeltilmiş parsellerdeki yüzölçümü farklarında yeni hesaplanan yüzölçümü esas alınır.

Ancak, sayısallaştırma işlemi sonucunda ortaya çıkan ve yanılma sınırı dışında kalan hatalı

yüzölçümleri sayısallaştırma ekibi tarafından büroda ve arazide yapılacak inceleme sonucunda

sayısal hale getirilir. Yapılan çalışmaların sonucu 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci mad-

desine göre ilan edilir. İlan süresince dava açılmayan yüzölçümü düzeltmesi yapılan taşınmaz

malların kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı

olduğu Bakan yürütür.

—— • ——
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ)

TAŞINMAZ MAL SATIŞ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 25115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ge-

nel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/42)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında
Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında su ürünleri ye-
tiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip,

Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile
ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlana-
maz.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/6/2006 tarihli ve 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi

ile 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında
Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım
Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,
ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
d) Kapalı sistem üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar seri-

sinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından
oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi
bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan,
daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla
yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi
temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

e) Karar: 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı To-
hum Kullanım Desteğine İlişkin Kararı,

f) Kilogram üstü alabalık: Hasat edildiğinde 1 adedinin canlı ağırlık artışı 1.25 (bir kilo
iki yüz elli gram) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan tüm alabalık türlerini,

g) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

ğ) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gös-
teren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi ya da müstahsil mak-
buzunu,

h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı su ürünleri kayıt sistemini,

ı) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yav-
ru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,
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i) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere

Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,
k) Yavru balık adaptasyon işletmesi: Yavru balıkların, büyütülecekleri iç su ve deniz

kaynaklarına adapte olmaları amacıyla kurulan tesisleri,
l) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-

dığı yerleri,
m) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetişti-

riciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,
n) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez bir-
liği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri,

ifade eder.
Su ürünleri desteği
MADDE 5- (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri yetiştiriciliği destekle-

mesi aşağıda belirtilen esaslara göre verilir:
a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin,

kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır,
sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük,
karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar)’dir.

b) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve (a) bendinde belirtilen türlerin entansif
şekilde yetiştiriciliğini yapan, midye yetiştiriciliği yapan, kapalı sistemde su ürünleri yetiştiri-
cilik projesine sahip olup projesine uygun olarak (a) bendinde belirtilen türlerin üretimini yapan
ve kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar
destekleme yapılır.

c) (b) bendinde belirtilen desteklemelerden yararlanmayan ve elektrik enerjisi ile çı-
kardığı yer altı suyu ya da enerji kullanmadan kaynak suyunu kullanarak daha çok iç tüketim
amaçlı toprak havuzlarda küçük ölçekli yetiştiricilik yapan üreticilere yılda en fazla 30.000 ki-
lograma kadar Kararda belirlenen birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

ç) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında uyula-
cak esaslar şunlardır:

1) Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde
veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait
birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve
destekleme ödemesi buna göre yapılır.

2) Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı
baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve
tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak Kararın yayım tarihinden
önceki tesis sahipleri esas alınır. Kararın yayımlandığı tarihten sonra bu tesislerle ilgili devirler
destekleme kapsamı dışındadır.

3) Karar gereğince, bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar; (c)
bendindeki toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği desteklemesi için yılda 30.000 kilogram, (b)
bendindeki desteklemeler için yılda 350.000 kilogram, (b) bendindeki desteklemeler ile birlikte
(c) bendindeki desteklemeden aynı anda yararlanılması durumunda (c) bendindeki destekleme
miktarı 30.000 kilogramı geçmemek kaydıyla toplam 350.000 kilogramdır.

4) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için
belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır. Proje kapasitesi 50 ton/yıl ve altı kapasiteye
sahip alabalık işletmelerinde onaylı projesinde yer alan kapasite dikkate alınır.
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5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde istenen satış belgelerindeki kilogram
fiyatları Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafın-
dan açıklanacak ürünün kilogram/maliyet değerinin %75’inden düşük olan satış belgeleri ile
kilogram/maliyet değerinin %50’sinden düşük olan balık yemine ait faturalar destekleme kap-
samı dışındadır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu
miktarın hesaplanmasında; (i) bendinde belirtilen canlı ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiş-
tiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alışverişlerine ait satış belgelerindeki miktarlar he-
saplamaya dahil edilmez.

7) Yetiştirilen türe göre hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakı-
mından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınır.

8) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınır.
9) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait fatura-

larda belirtilen miktarın 2 (iki) katı, içi temizlenmiş ürünlerde ise ürüne ait faturalarda belirtilen
miktarın 1,25 (Bir tam yüzde yirmi beş) katı dikkate alınır.

10) Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan işletmeler ile ihtiyacı olan yavruyu Ba-
kanlığın izni ile bir defaya mahsus olarak doğadan toplayarak üretime başlayan işletmeler ve
(ğ) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler hariç olmak üzere, son satışın yapıldığını
gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgele-
rindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.

11) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletme-
lere yetiştiricilik belgesi düzenlenebilmesi için işletmeye konulan yavru balıkların tespitinin
yapılması şartıyla işletmeye geliş tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavru balıkların işlet-
meye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı olarak esas alınır.

d) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, (ç) bendinin (3) numaralı alt
bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu durumdaki iş-
letme sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek, yetiştirdiği
türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır.

e) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlen-
mesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul
edilir.

f) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları
Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni
olan işletmelerden, yavru balık adaptasyon işletmesinden, üniversite veya araştırma enstitüle-
rine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

g) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları, Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan
kendisine ait başka bir işletmeden veya kendisine ait başka bir yavru balık adaptasyon işlet-
mesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne,
Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru
balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

ğ) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, proje-
sinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ih-
tiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler, il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek zorundadır.

h) Kilogram üstü alabalık üretmek isteyen yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüğüne müracaat
ederek proje değişikliğine gerek kalmaksızın kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapma tale-
binde bulunması ve mevcut durumlarını Ek-6’da yer alan Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tu-
tanağı ile tespit ettirmeleri zorunludur. Kilogram üstü alabalık hasat edecek yetiştiricilerin

26 Kasım 2022 – Sayı : 32025                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



il/ilçe müdürlüğüne başvurarak Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tuta-
nağını düzenlettirmeleri ve bu ürünler için düzenlenecek satış belgelerinde de ürünün kilogram
üstü olduğunu belirtmeleri zorunludur.

ı) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür,
bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

i) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil de daha büyük ve değişik ağırlıklarda
koymak suretiyle yetiştiricilik yapanların; balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne düzenlettirecekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında “canlı”
ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belge, balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bı-
rakılır. Hasat tespit tutanağı üzerine balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek
imzalanır. Yetiştiricilerin balıklarını başkasına ait işletmeden temin etmeleri halinde, satış bel-
gesinde “canlı” ibaresinin de yer alması zorunludur. Bu kapsamda kilogram üstü alabalık des-
teklenmesinden;

1) İç sularda yetiştirilip denizlere taşınarak büyütülmesine devam edilen canlı balıklar,
2) İç sularda yetiştiriciye ait tesiste yavrudan kilogram üstü ağırlığa kadar getirilen canlı

balıklar,
3) İç sularda, kendisine ait veya başkasına ait yetiştiricilik tesisinden taşınarak büyü-

tülmesine devam edilen canlı balıklar,
4) Denizde yapılacak yetiştiricilik faaliyetlerinde, deniz işletmelerine denizdeki başka

bir işletmeden değişik ağırlıklarda canlı balık gönderilmesi durumunda sadece canlı balığı gön-
deren tesis,

faydalanır.
j) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe mü-

dürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.
Hasat edilen balığın ortalama ağırlığı yazılmak suretiyle düzenlenen hasat tespit tutanağı, en
az iki görevli tarafından, üç suret tanzim edilerek iki sureti ürün sahibine verilir.

k) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 23/12/2022 tarihi mesai bi-
timine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ
kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar
müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları
en geç 6/1/2023 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilebilir.

Müracaat
MADDE 6- (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri

su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.
b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-1’de yer alan

Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-2’de yer alan Su

Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
ç) Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı.
d) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (Bu-

lunmayan yerlerde bu belge istenmez).
e) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane, yavru balık

adaptasyon işletmesi veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik
belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi ha-
linde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.
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f) Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura
(son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

g) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.
ğ) Desteklemeden yararlanacak su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin 22/3/1971 tarihli

ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ödenecek ceza borcu olmadığını gösterir belge
ile su/su alanı kira borcu olmadığını gösterir belge.

h) Üretim yılına ait tesis denetim formu.
ı) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler için yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi ama-

cıyla işletmeye konulan yavru balıklara ilişkin tespit tutanağı.
İl/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7- (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe müdür-

lüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek
SUBİS’e kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak, Ek-4’te yer alan
Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüğü ilan
panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma
ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar
askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onayla-
narak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’teki kayıtları üzerinden kontrol
edilir ve Ek-5’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş
günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 8- (1)Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, mer-

kez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri
üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında il/ilçe birliklerine,
bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme
adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden
balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 2 oranında merkez birliğine
kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 9- (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere;

merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz et-
meleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar
doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 10- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin

çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe mü-
dürlüğü yetkilidir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil
her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından
yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadır.

26 Kasım 2022 – Sayı : 32025                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-
lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koo-
peratifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11- (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin

kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamında
kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Desteklemeden yarar-
lanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine ge-
tirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere
sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari
işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

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

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, haksız öde-
menin tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yarar-
landırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine
tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme
tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-
likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Sorumluluk
MADDE 12- (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan
ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler, istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere, ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13- (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı ol-

duğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler ya-
pılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2023
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14- (1) 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2021/48) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA ALABALIK

KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK

DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/43)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında

Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru

üreten alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik

belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen alabalık

kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlana-

maz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/6/2006 tarihli ve 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi

ve 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında

Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım

Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Biyogüvenlik: Hastalık etkenlerinin yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engel-

lemeye yönelik önlemleri,

ç) Damızlık alabalık: Cinsi olgunluğa ulaşmış, döl veren dişi ve erkek alabalığı,

d) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

e) Kapalı devre sistem: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi

kullanılarak, dışkı, yem artıkları ve karbondioksitin uzaklaştırılması, suyun fiziksel ve kimyasal

olarak yeniden kullanım için uygunlaştırılması, oksijenlendirilmesi, ozon ve/veya UV ile mua-

mele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına

dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden

faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su

ürünleri yetiştiricilik sistemini,

f) Karar: 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı To-

hum Kullanım Desteğine İlişkin Kararını,
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g) Kuluçkahane: Damızlık balıkların bulunduğu ve bunlardan yumurta ve yavru elde

etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üretim işletmelerini,

ğ) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın bireysel olarak yaş, ağırlık, döl ve-

rimi, hastalık gibi tüm bilgilerinin takip edilmesini sağlayan ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici

Merkez Birliği tarafından yapılan etiketleme işlemini,

h) Nekropsi odası: Balığın ölüm veya hastalık nedenini bulmak için kesim, muayene

ve incelemenin yapıldığı bölümü,

ı) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

i) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yav-

ru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam

eden belgeyi,

j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere

Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

k) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetişti-

riciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez bir-

liği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri,

ifade eder.

Kuluçkahanelerde damızlık alabalık desteğinden faydalanacak işletmelerde aranan

şartlar

MADDE 5- (1) Damızlık alabalık desteği, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan, alabalık

yumurta/yavrusu üreten alabalık kuluçkahanelerine yapılır. Bu kapsamda;

a) Müstakil kuluçkahanesi olması şartıyla su ürünleri yetiştiricilik belgesi olan veya su

ürünleri kuluçkahane belgesi olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1’de belirle-

nen şartları taşıyan,

b) Viral-bakteriyel hastalık etkeni patojenlerin bulaşmasını engelleyecek özellikte (Ozon

sistemleri/UV, mekanik filtrasyon) kuluçkahaneye giren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak

sistemler kurarak suyun ilk kullanıcısı olan veya kapalı devre sistem ile üretim yapan,

c) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) vi-

rüslerinin tespit edilmediğine dair Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu,

ç) Damızlık alabalıkları markalanmış olan,

kuluçkahanelere destekleme yapılır.

(2) Bir damızlık alabalık yumurta ve/veya sperm vermeye başladığı yıldan itibaren en

fazla üç yıl boyunca desteklemeden faydalandırılır.

(3) Kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına destekleme ödemesi yapılır.

Kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, Kararda belirtilen

10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.

(4) Destekleme, işletmenin su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesindeki proje

yavru kapasitesini (adet/yıl) aşmayacak şekilde, mevcut durumdaki üretim kapasitesine göre

yapılır.
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(5) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 30/12/2022 tarihine kadar,

işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede istenen belgeleri

teslim etmek zorundadır.

(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca

başka bir işletmeye satışı yapılamaz.

(7) Markalı damızlık alabalıkların üç yıl içerisinde ölüm veya hastalık nedeniyle işlet-

meden çıkışı yapılması durumunda çıkışı yapılan damızlık alabalığa ikame olarak işletmeye

giren damızlık alabalık bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında altı ay arayla yılda

iki kez sağlık raporunun alınmasından sonra markalanarak destekleme kapsamına alınır. İşlet-

meye girişi yapılan damızlık alabalık için ikinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır.

Müracaat için gerekli belgeler

MADDE 6- (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler aşağıdaki belgeler ile

işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-2’de yer alan Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi.

b) Bakanlıkça verilen geçerli su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belge fotokopisi.

c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi. (Üre-

tici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)

ç) İşletmeye temin edilen damızlık balıkların menşei belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve

bu balıkların klinik olarak sağlıklı olduğuna dair il müdürlüğünden alınan veteriner sağlık ra-

poru.

d) Ek-1’de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemlerinde

belirlenen şartların yerine getirildiğine dair işletmenin teknik sorumlu müdürü tarafından onaylı

belge.

e) Üreticinin Ek-1 ile belirlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebliğde belirtilen hasta-

lıklar açısından altı ayda bir sağlık raporu alınarak en az 3 yıl boyunca alabalık kuluçkahanesi

olarak üretimine devam edeceğine dair Ek-6’da yer alan noter onaylı taahhütname.

İl müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7- (1) İl müdürlüğünce, 6 ncı maddede istenen belgeler kontrol edilerek mü-

racaat tarihinden itibaren beş gün içerisinde kuluçkahanede inceleme yapılır. Ek-1’de yer alan

Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartların yerine

getirilip getirilmediği kontrol edilir. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemeler-

den faydalanmak isteyen üreticiler 20/1/2023 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zorun-

dadır.

(2) Müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak

üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak,

Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin ya-

pılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir. Bu işlem altı ay sonra tekrarlanır.

(3) Ek-3’te yer alan Damızlık Alabalık (Markalı) Tespit Tutanağı il müdürlüğü tarafın-

dan tutularak, damızlık alabalıklar marka numaraları ile SUBİS’e kaydedilir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen hastalıklara dair her iki analiz sonucu da negatif olan ku-

luçkahaneler desteklemeden faydalandırılır. Bu kapsamda;
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a) Ulusal Referans Laboratuvarından alınan ikinci analiz sonucunun bildirim tarihinden

itibaren beş iş günü içerisinde, il müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak

Ek-4’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1 oluşturulur. İcmal-1 listesi, onaylanma-

sını takip eden beş iş günü, il müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve

indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

b) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il müdürlüğüne yapılır. İtirazlar

askı süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz

ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) İl müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanır

ve takip eden beş iş günü içinde Ek-5’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-3 düzen-

lenip onaylanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8- (1)Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, mer-

kez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri

üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında il/ilçe birliklerine,

bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme

adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden

balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 2 oranında merkez birliğine

kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9- (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere,

merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz et-

meleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar

doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin

çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il müdür-

lüğü yetkilidir.

(2) İl müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yap-

maya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il müdürlüğü tarafından ya-

pılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek

zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-

lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koo-

peratifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden faydalanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin

kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamında

kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Desteklemeden yarar-

lanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine ge-

tirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere
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sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai,

hukuki ve idari işlemler il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan

Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya

belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken so-

rumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, haksız öde-

menin tespit edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle hiçbir destekleme programından ya-

rarlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine

tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme

tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen ge-

cikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hü-

kümlerine göre geri alınır.

Sorumluluk

MADDE 12- (1) Desteklemeden faydalanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden, yetkileri kapsamında onaylayan,

verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde

ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13- (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı ol-

duğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler ya-

pılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2023

yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-

fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14- (1) 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/21)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/7/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21)’in 4 üncü maddesinde yer
alan tablodaki “ArcelorMittal Sagunto S.L.” ibaresi “ArcelorMittal España S.A.” olarak de-
ğiştirilmiş ve tablodaki “ArcelorMittal Asturias S.A.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14654 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14671 

—— • —— 
Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14578 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 
 14734 
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Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14757 

—— • —— 
Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14758 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14618 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BUZ ÇÖZME VE ÖNLEME TESİSLERİ BAKIMI, ARIZA ONARIMI, İŞLETMESİ VE 
SOLÜSYON TEMİNİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1281694 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71619 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu Hizmetin adı : Buz Çözme ve Önleme Tesisleri Bakımı, Arıza 

Onarımı, İşletmesi ve Solüsyon Temini 
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 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 
19/12/2022 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. 
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3 KALEM MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı “3 Kalem Muhtelif Malzeme” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek 

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

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

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

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 14.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhalenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 
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4 ADET TAŞIT ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ KİRALANACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli 

malzeme listesinde detayları yer alan toplam 4 adet 2021 model Renault Megane Sedan Icon 1.3 
Tce Edc 140 Bg Faz 2 araç şoför ve akaryakıt hariç 01.01.2023 tarihinden başlamak üzere 12 ay 
süreli olarak 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 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, 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 15.00’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. 
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
İHALE KAYIT NUMARASI : 2022/1297193  
TALEP TAKİP NO : * BSASNF08R2 *  
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 Bakası Kamu Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

MALZEME LİSTESİ 

DOSYA 
NO 

MÜŞTERİ DAİRE TANIM RENK MİKTAR 

3606 

T.C. HAZİNE VE 
MALİYE BAKANLIĞI 

MİLLİ PİYANGO 
İDARESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

RENAULT MEGANE SEDAN 
ICON 1.3 TCE EDC 140 BG FAZ 2 

SİYAH 1 

RENAULT MEGANE SEDAN 
ICON 1.3 TCE EDC 140 BG FAZ 2 

BEYAZ 3 

TOPLAM 4 
    14754/1-1 
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TAŞIT KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 

İşletmesi ihtiyacı 60 adet 2020 model ve üstü Ford Transit Custom Van 340S 130HP E.6.2 Trend 
Orta Tavan Dizel 4x2 Panelvan Tipi araç veya 2020 model ve üstü Renault Master Panelvan 
L1H1 8 M3 (150) veya 2021 model ve üstü Fiat Ducato Van 8 M3 2.2 140 veya 2020 model ve 
üstü Ford Transit Van (9,5 M3) 2.0L Ecoblue Trend E6.2 130 Ps (350M) veya 2020 model ve 
üstü Renault Trafic panelvan (6 M3) 2.0 Grand Confort aracın 36 ay süreli olarak 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, 07.12.2022 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. 
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
İHALE KAYIT NUMARASI: 1255049 
TALEP TAKİP NO: * BSCS3J1BP2 * 
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 Bakası Kamu Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 
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459 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

S.S. Gaziantep Tır ve Makina Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak S.S. Gaziantep Tır ve Makina Küçük Sanayi Sitesi Yapı 

Kooperatifine ait 459 adet işyeri yapım işi, 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  : Sanayi Mah. 60029. Cad. No:2 Şehitkâmil/ 

GAZİANTEP 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 459 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Şehitkâmil/GAZİANTEP 

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

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

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2024 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile)  : 1.171.520.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      35.145.600 TL 

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 Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 13/12/2022- 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 Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

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

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya 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; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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. 

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 

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 % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) 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 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

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 S.S. 

Gaziantep Tır Ve Makine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Sanayi Mah. 

60029. Cad. No:2 Şehitkâmil/GAZİANTEP 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 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- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 14549/2-2 
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DÜZELTME İLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) Sistemi Alımı ihale 

edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre 

aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve 

sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası : 2022/1259206 

1- İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

     Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11   06530 

     Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 60 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

 internet adresi (varsa) : 

2- Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin tarih  

 ve sayısı (yayımlanmış ise) : 

b) Gazetenin adı ve tarihi  

 (yayımlanmış ise) : Resmî Gazete-23.11.2022 

3-Düzeltilen maddeler şunlardır: 23.11.2022 tarih 32022 sayılı Resmî Gazete’de aslına 

uygun olarak yayımlanan ilan metnine, 4.3.1. maddesinden sonra gelmek üzere; 

“4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. İstekliler, söz konusu cihazın ve yardımcı donanımlarının Teknik Şartnamede 

belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, bilgi 

belgeler ile birlikte Teknik Şartnamenin her bir maddesini ayrı ayrı cevaplandıracak ve teklif 

eklerinde sunacaklardır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir.” 

maddesi eklenmiştir. 

    14659/1-1 
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İBRELİ YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 06/12/2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri MENGEN ORMAN 

Sıra 
No Deposu Cinsi Boy 

(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli 
(TL.) 

Geçici 
Teminat 

(TL.) Adet M3/Ster/K 

1 SOFULAR OİŞ İbreli + Yapraklı 
Dikili Ağaç  2152 6689.359 1 1.080,00 216.735, 00 

2 YALAKKUZ OİŞ İbreli + Yapraklı 
Dikili Ağaç  1220 3877.575 1 1.200,00 139.593, 00 

 TOPLAM   3372 10566.934 2 2.280,00 356.328, 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 
Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi 

peşin olarak alınacaktır. 
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Beşler Mah. Sıtma Pınarı 
Telefon : 0(374) 356 1014 
Fax No : 0(374) 356 1100 14608/1-1 
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3 BOYUTLU HAREKET YAKALAMA VE ANALİZ SİSTEMİ 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

3 Boyutlu Hareket Yakalama ve Analiz Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 

üncü maddesi (f) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanan Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğinin 21 inci maddesi (e) bendine göre 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/1266291 

1- İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Boyutlu Hareket Yakalama Ve Analiz Sistemi Alımı          

1 Adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 01.12.2022 Perşembe günü saat 14.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. 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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 
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4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- Bu ihale sadece yerli isteklilere açık olup yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 01.12.2022 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği 

hükümlerine göre yapılacaktır.  14698/1-1 
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GAYRİMENKUL 10 (ON) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU:  
Mülkiyeti Belediyemize ait İstinye Mahallesi 1352 Ada, 10 Parsel sayılı 6006,63m² alanlı 

taşınmazın ekli halihazır haritada gösterilen 4.500 m² kullanım alanlı kısmı üzerinde; Restaurant 
(290m²), Mutfak (100m²), Cam Bahçe (160m²), Bina (111m²), Altı Depo - Üstü Otopark (690m²), 
Ahşap Kafe (44m²) alanlı yerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.Maddesi (e) fıkrasına istinaden 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına 
kiraya verilecektir. 

Sıra 
No 

Mah. Ada Parsel Tapu Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat

1 İSTİNYE 1352 10 6006,63 m² 
19.200.000,00-

TL+KDV 
576.000,00-TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 . maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

kiralanacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:  
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 5.000,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden temin edebilir.  
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

TR78 0001 2009 8630 0007 0000 19 HALK BANKASI SARIYER ŞUBESİ İban nolu 
Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından 
alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilir.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerin ihalesi 08/12/2022 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi 

Günyüzü Cad. No:2 Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde 
bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İstekliler tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen 
şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer 
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Sarıyer Belediyesi Encümeni İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
6. İSTENİLEN BELGELER: 
- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları  
- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri 
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,  
- İmza Beyannamesi 
- Özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin 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 
sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri  

- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi 
vermeleri gerekmektedir  

- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf 
- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter Tasdikli imza beyannamesi 
- Ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi 
- Geçici teminatı yatırmış olmaları. 
 14503/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Erdem Aydın İnşaat 
Taahhüt Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Parke Turizm 
Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile 
oluşturulan ve satışına karar verilen “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 
6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci 
maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 
şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait “Şartname” 

ekinde detay bilgileri belirtilen büyükbaş hayvan çiftliğinde süt üretim faaliyeti için gerekli ve 
yararlı olan mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

43.100.000.- (Kırküçmilyonyüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 4.310.000- 

(Dörtmilyonüçyüzonbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller 
sunulabilecektir. 

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Acıpayam 
Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini 
Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, 
en geç 20.12.2022 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf 
içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten 
sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 21.12.2022 tarihinde, saat 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin 
açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) 
oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 
bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 5.000- (Beşbin) TL’yi “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

“İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

Tesis Ziyaretinden 28.11.2022 /19.12.2022 tarihleri arasında yararlanmak mümkün 
olacaktır. Tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı 
yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 10.000- (Onbin) TL’yi “Acıpayam Bereket 
Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile 
imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve 
“Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 
ile ilgili Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti için 
ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
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artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak 
Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,  
23.12.2022 tarihinde 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki 
Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma 
tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 
Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 
şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 
şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- “Şartname”de belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale sonucunun 

“İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede Türk 
Lirası cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve 
varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 20.12.2022 tarihine kadar sıra 
cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İstanbul 
Tel : 0 212 340 18 15 
   0 212 340 20 40 
   0 212 340 24 29 
   0 212 340 22 58 
   0 212 340 20 59 
   0 212 340 14 87 
   0 212 340 20 57 
Satış Komisyonu Başkanlığı 
    14737/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

Mahalle  Ada Parsel Tapu Alan
İmar 

Durumu 
Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedel TL 

Geçici 
Teminat TL 

Körkün  553 1 
22.810,91 

m² 

Konut 
(E:0.50 
Yençok: 

6.50) 

1.100,00 
TL 

25.092.001,00 
TL 

753.000,00 
TL 

Körkün  560 1 
27.832,78 

m² 

Konut 
(E:0.50 
Yençok: 

6.50) 

1.200,00 
TL 

33.399.336,00 
TL 

1.002.000,00 
TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 
alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 
konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.  

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 07.12.2022 Çarşamba Günü Saat 15:30’da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 07.12.2022 Çarşamba Günü Saat 12:00‘ye kadar sıra alındılar karşılığında 
vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6- İSTENİLEN BELGELER: 
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 
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 ve mühürlenecektir. 
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- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
 a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
 b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
 c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  
 ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
 d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
 e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
 f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
 g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
 ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
 h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
- 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 mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 14523/1-1 

—— • —— 
3 ADET HİZMET ARACI (ŞOFÖRÜ İLE BİRLİKTE) KİRALANACAKTIR 
Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüzce 2023 yılı çay bitkisinin budama döneminde, üreticilere ait budanan 

bahçelerin tespitini ve eğitim faaliyetlerini sürdüren personelin görev yerlerine taşınması 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, bölgenin coğrafi özelliklerine uygun 2 adet minibüs ve 1 adet 
binek oto olmak üzere 3 adet hizmet aracı (şoförü ile birlikte) kiralanacaktır. 

Satın alım işlemi 08/12/2022 tarihinde ÇAYKUR Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin          
9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, teklif mektubu, idari ve teknik 
şartname fabrikamızdan temin edilebilir. 

İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, ihaleye teklif verecek 
firmaların aşağıda belirtilen şartlara göre teklif vermeleri gereklidir. Aksi halde verilen teklifler 
geçersiz sayılacaktır. 

1) 08/12/2022 Perşembe günü, saat 14:00’da ihale yapılacaktır. 
2) İhaleye katılabilmek için gerekli idari şartname, teknik şartname ve teklif mektupları 

Kalkandere Ziraat Bankasındaki hesabımıza 150 TL ücret yatırarak işletmemizden alınabilir. 
3) Teklif mektubu içerisinde bulunması gereken belgeler; 
a)  Verilen teklif bedelinin %3’ü kadar geçici teminat tutarının Kalkandere Ziraat 

Bankasındaki hesabımıza yatırıldığına dair dekontu veya geçici teminat mektubu ve şartname ve 
ihale evrak ücret dekontu ihale teklif zarfı içine konulacaktır. 

b) Maliye ve SGK kurumlarından borcu yoktur yazısı(Sözleşme imzalanana kadar taahhüt 
verilebilir) 

c) İhale Durum Belgesi (Kalkandere Şoförler ve Otomobilciler Odasından) 
d) Meslek Faaliyet Belgesi (Kalkandere Şoförler ve Otomobilciler Odasından) 
e) İmza Beyannamesi 
f) Vergi levhası fotokopisi 
g) Trafik Sigortası Poliçesi 
h) Araç ruhsatnamesi ve Muayene Belgesi 
 14629/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Ekosistem Bilim Sanat ve Eğitim Vakfı (EBSEV) 

VAKFEDENLER : Yüksel ÇOMAK, Mesut DEMİRBİLEK, Ruhver BARENGİ, Pınar 

BAYDAR, Can KAVANOZ. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.10.2022 tarihinde kesinleşen, 

27.09.2022 tarihinde tavzih edilen 18.07.2022 tarih ve E:2022/100, K:2022/448 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Annesi ve/veya babası vefat etmiş veya herhangi bir sebeple kendisine 

destek olamayacak çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: Yüksel ÇOMAK, Pınar BAYDAR, Can KAVANOZ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 14607/1-1 

—— • —— 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

17.11.2022 tarihli ve 32016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım 

İlanımız İPTAL edilmiştir. 

İlan olunur. 

    14727/1-1 

—— • —— 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan 

sözleşmeli personel alımı ile ilgili olarak hazırlanan ilan metni, 17.11.2022 tarih ve 32016 sayılı 

Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmıştı. Ancak söz konusu ilan metninde aşağıda 

belirtilen bir adet pozisyonda düzeltme yapılmıştır. 

A- Düzeltilmesi yapılan pozisyon: DP.01 kodlu Destek Personeli pozisyonu B.07 kodlu 

Büro Personeli olarak düzeltilmiştir. İstenilen koşullar geçerli olup, ilan başvuru süreci devam 

etmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

    14703/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14688/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 14702/1/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 14702/2/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14702/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14704/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14704/2/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14699/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14715/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN  

DÜZELTME İLANI 

 
 14731/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara 
müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. 
Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca 
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de 
pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvuracaklardır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik 
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; 
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim 
belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını 
dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe 
aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır. 

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun’un Ek 38’inci 
maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim 
üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak 
başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru 
şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine 
başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. 

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz 
web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim 
yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik 
kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. 
Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen 
derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları 
kabul edilmeyecektir. 

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; 
yükseköğretim kurumları tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Belgesi”ne sahip olmaları 
gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze 
bağlı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli 
kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.) 
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Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 
tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni 
kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PROG. 

KADRO 

UNVANI 
DERECE ADET 

Eczacılık Fakültesi 
Temel Eczacılık 

Bilimleri 
Biyokimya Profesör(1) 1 1 

Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Profesör(2) 1 1 

Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör(3) 1 1 

Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör(4) 1 1 

İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
İslam Felsefesi Profesör(5) 1 1 

İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Eğitimi Profesör(6) 1 1 

İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri 
İslam Hukuku Profesör(7) 1 1 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör(8) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Profesör(9) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör(10) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör(11) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör(12) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör(13) 1 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör(14) 1 1 

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler 
Veterinerlik Doğum ve 

Jinekolojisi 
Profesör(15) 1 1 

Veteriner Fakültesi Temel Bilimler 
Veterinerlik Histoloji ve 

Embriyoloji 
Profesör(16) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri 
Biyoloji Eğitimi Profesör(17) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri 

İlköğretim Matematik 

Eğitimi 
Profesör(18) 1 1 

Diyarbakır Sosyal 

Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Muhasebe ve Vergi 
Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 
Profesör(19) 1 1 

Bismil Meslek 

Yüksekokulu 

Bitkisel ve 

Hayvansal Üretim 
Organik Tarım Profesör(20) 1 1 

Edebiyat Fakültesi 
Doğu Dilleri ve 

Edebiyatları 
Arap Dili ve Edebiyatı Doçent(21) 1 1 

Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent(22) 1 1 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Doçent(23) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent(24) 1 1 
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Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 
Tarih Eğitimi Doçent(25) 1 1 

İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve 

Sanatları 
İslam Tarihi Doçent(26) 1 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
Yönetim Bilimleri Doçent(27) 1 1 

Atatürk Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Hemşirelik 

Doktor Öğretim 

Üyesi(28) 
1 1 

Atatürk Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Hemşirelik 

Doktor Öğretim 

Üyesi(29) 
1 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 

Doktor Öğretim 

Üyesi(30) 
1 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
İktisat İktisat Tarihi 

Doktor Öğretim 

Üyesi(31) 
1 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 

Doktor Öğretim 

Üyesi(32) 
1 1 

Mühendislik Fakültesi 
Maden 

Mühendisliği 
Genel Jeoloji 

Doktor Öğretim 

Üyesi(33) 
1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi 
İngiliz Dili Eğitimi 

Doktor Öğretim 

Üyesi(34) 
1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Öğretim Teknolojileri 

Doktor Öğretim 

Üyesi(35) 
1 1 

Atatürk Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 
Dişçilik Hizmetleri Diş Protez Teknolojisi 

Doktor Öğretim 

Üyesi(36) 
1 1 

AÇIKLAMALAR 
1. Doçentliğini kimya alanında almış olup biyomalzemeler ile romatizmal hastalıkların 

tedavisine yönelik çalışmaları olmak. 
2. Doçentliğini yakınçağ tarihi alanında almış olup aşiretler ve sözlü tarih üzerine 

çalışmaları olmak. 
3. Doçentliğini anorganik kimya alanında almış olup asimetrik nitroaldol reaksiyonları ve 

moleküler tanıma alanlarında çalışmaları olmak. 
4. Doçentliğini kimya alanında almış olup aminofosfinler ve asimetrik transfer 

hidrojenasyon uygulamaları alanında çalışmaları olmak. 
5. Doçentliğini felsefe ve din bilimleri alanında almış olup zihnî varlıkla ilgili çalışmaları 

olmak. 
6. Doçentliğini felsefe ve din bilimleri alanında almış olup Osmanlı medreselerinin ıslahı 

konusunda çalışmaları olmak. 
7. Doçentliğini temel İslam bilimleri alanında almış olup Diyarbakır şeriyye sicilleri 

üzerine çalışmaları olmak. 
8. Doçentliğini mimarlık alanında almış olup bina bilgisi konusunda çalışmaları olmak. 
9. Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında almış olup tüp bebek 

sertifikasına sahip olmak. 
10. Doçentliğini genel cerrahi bilim alanında almış olup böbrek transplantasyonu cerrahisi 

ve böbrek hasarıyla ilgili deneyim ve çalışmaları olmak. 
11. Doçentliğini iç hastalıkları bilim alanında almış olup nefroloji yandal uzmanı olmak. 
12. Doçentliğini kardiyoloji bilim alanında almış olup pulmoner arteriel hipertansiyonla 

ilgili çalışmaları olmak. 
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13. Doçentliğini göğüs hastalıkları bilim alanında almış olup uyku laboratuvar 

sertifikasına sahip olmak. 

14. Doçentliğini histoloji ve embriyoloji bilim alanında almış olmak. 

15. Doçentliğini veterinerlik doğum ve jinekolojisi bilim alanında almış olmak. 

16. Doçentliğini veterinerlik histoloji ve embriyoloji ilgili bilim alanında almış olmak. 

17. Doçentliğini biyoloji eğitimi bilim alanında almış olup biyoloji öğretimi üzerine 

çalışmaları olmak. 

18. Doçentliğini matematik alanında almış olup diferansiyel geometri alanında çalışmaları 

olmak. 

19. Doçentliğini matematik alanında almış değişken üslü uzaylarla ilgili çalışmaları 

olmak. 

20. Doçentliğini tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında almış olup yem bitkileri 

konusunda çalışmaları olmak. 

21. Doçentliğini dünya dilleri ve edebiyatları alanında almış olup Arap dili ve edebiyatı 

alanında çalışmaları olmak. 

22. Doçentliğini kimya alanında almış olup protein tirozin fosfataz 1B inhibitörleri 

konusunda çalışmaları olmak. 

23. Doçentliğini mimarlık alanında almış olup yapı bilgisi ve tarihi yapılar ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

24. Tıpta uzmanlık eğitimini iç hastalıkları, doçentliğini nefroloji bilim alanında almış 

olmak. 

25. Doçentliğini yeniçağ tarihi alanında almış olup kent tarihi üzerine çalışmaları olmak. 

26. Doçentliği İslam tarihi ve sanatları bilim alanında almış olup Abbasiler dönemi 

politikalarıyla ilgili çalışmaları olmak. 

27. Doçentliğini maliye alanında almış olup yerel yönetim maliyesi üzerine çalışmaları 

olmak. 

28. Doktorasını çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalında yapmış olup 

kanserli çocuklar üzerinde çalışmaları olmak. 

29. Doktorasını hemşirelik anabilim dalı cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında yapmış 

olup ameliyat öncesi ve sonrası tamamlayıcı tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları olmak. 

30. Lisans ve lisansüstü eğitimini sosyal hizmet alanında yapmış olup klinik sosyal 

hizmet konusunda çalışmaları olmak. 

31. Doktorasını iktisat tarihi alanında yapmış olup ahkâm defterleri konusunda çalışmaları 

olmak. 

32. Lisans eğitimini ve doktorasını sağlık yönetimi alanında yapmış olup medikal turizm 

konusunda çalışmaları olmak. 

33. Doktorasını jeoloji mühendisliği alanında yapmış olup doğal yapı taşlarının 

konservasyonu ve bozunma mekanizması üzerine çalışmaları olmak. 

34. Doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olup İngilizce konuşma becerilerinin 

öğretimi konusunda çalışmaları olmak. 

35. Doktorasını eğitim programları ve öğretim alanında yapmış olup eğitimde teknoloji 

entegrasyonu konusunda çalışmaları olmak. 

36. Doktorasını ve uzmanlığını ortodonti alanında almış olup diş intrüzyonu konusunda 

çalışmaları olmak. 

İlan olunur. 14501/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 
İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim 
üyesi alınacaktır. 

Profesör adaylarının [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik 
Belgesini içeren başvuru dosyalarına], 

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-
bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik 
ortamdaki 7 (yedi) adet USB’yi], 

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 
metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak 

şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa 
yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına], 

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-
bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik 
ortamdaki 5 (beş) adet USB’yi], 

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 
metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
İlk Başvuru Tarihi : 26.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 12.12.2022 
ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Teyyareci Sami 

Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN 
KADRO 

SAYISI 

YABANCI 

DİL 

PUANI 

ÖZEL ŞART 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik (Türkçe) 

Bölümü 
Profesör 1  

Hemşirelik esasları ve yönetim alanında 

doçentlik unvanını almış olmak ve 

hemşirelikte yönetim alanında 

çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Bölümü Doçent 1  

Ebelik alanında doçentliğini almış 

olmak. 



26 Kasım 2022 – Sayı : 32025 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1  

Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu 

olup, Beslenme ve Diyetetik alanında 

doktora yapmış olmak. Beslenme tutum 

ve davranışları konusunda çalışmış 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1  

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu 

olup, Beslenme ve Diyetetik alanında 

doktora yapmış olmak. Endokrin 

Hastalıklarda Tıbbi Beslenme 

konusunda çalışmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

(Türkçe) Bölümü 
Dr.Öğr. Üyesi 1  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans 

mezunu olup, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon alanlarından birinde 

doktora yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve Konuşma 
Terapisi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1  

Dil ve konuşma Terapisi alanında 

doktora yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü  
Anatomi Anabilim Dalı 

Profesör / 

Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 

1 85 Alanında uzmanlığı/doktorası olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü  

Farmakoloji ve Klinik  
Farmakoloji Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr.Üyesi 1 85 Alanında uzmanlığı/doktorası olmak. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü  

Mikrobiyoloji ve Klinik  
Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı 

Profesör / 

Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 

1 85 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi Patoloji Anabilim 
Dalı 

Profesör / 

Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 

1 85 Tıbbi Patoloji uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü  

Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 

Profesör / 

Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 

2 85 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü  

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Profesör / 

Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 

2 85 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü  

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Profesör / 

Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 

1  
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı 

Profesör / 

Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 

1 85 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak. 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Profesör / 
Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 
1 85 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 
veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip olmak ve ilgili 
konularda akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü 

Profesör / 
Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 
1  

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 
veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip olmak ve ilgili 
konularda akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 
Bölümü 

Profesör / 
Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 
1 85 

Endüstri Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, 
Uygulamalı Matematik/İstatistik, Veri 
Bilimi ya da benzeri bir alanda doktora 
derecesine sahip olmak ve ilgili 
konularda akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Profesör / 
Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 
1 85 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 
veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip olmak ve ilgili 
konularda akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 
Bölümü 

Profesör / 
Doçent / 

Dr.Öğr.Üyesi 
1  

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 
veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip olmak ve ilgili 
konularda akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
İşletme Bölümü Profesör 1  

İnsan Kaynakları alanında Doktora 
mezunu olup, Yönetim ve Strateji 
alanında Doçent olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü 

Doçent 1  
İşletme Yönetimi ve Organizasyon 
alanında Doktora mezunu olup, Yönetim 
ve Strateji alanında Doçent olmak. 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji Bölümü Profesör 1 85 
Klinik Psikoloji alanında doktora mezunu 
olmak. 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 
Doçent/ 

Dr.Öğr.Üyesi 
1 85 

Klinik Psikoloji alanında doktora mezunu 
olmak. 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 26.11.2022 

Son Başvuru Tarihi : 12.12.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 15.12.2022 

Giriş Sınav Giriş Tarihi : 20.12.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.12.2022 

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 

evraklar: 

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, 

e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. 

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) 

aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni  

3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, 

4- YÖK Formatlı özgeçmiş, 

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 

6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,  

7- ALES Sonuç Fotokopisi, 

8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL), 

9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 

11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 

12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,  

13- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmî belge. 

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr 

ADRES: 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Teyyareci Sami 

Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 
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FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
ALES 

YABANCI 

DİL 

PUANI 

Özel Şart 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Programı 

Öğr. 

Gör. 
2 70  

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olmak. En az 2 yıl mesleki 

tecrübesi olmak veya 

Yükseköğretim Kurumunda bu 

alanda ders vermiş olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Destekli 

Tasarım ve 

Animasyon 

Programı 

Öğr. 

Gör. 
1 70  

Bilgisayar veya Yazılım 

Mühendisliği, Çizgi Film ve 

Animasyon veya Sanat 

Yönetimi alanlarından birinden 

Yüksek Lisans mezunu olmak. 

Doktora eğitimine devam ediyor 

olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 

Bölümü 

Arş.Gör. 1 70 50 

Dil ve konuşma Terapisi 

alanında yüksek lisans yapmış 

olmak ve bu alanda doktora 

yapıyor olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk Gelişimi 

Bölümü 
Arş.Gör. 1 70 50 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu 

olup, bu alanda yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Arş.Gör. 1 70 85 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Matematik, 

Matematik Mühendisliği, 

İstatistik veya Yapay Zekâ 

Mühendisliği lisans mezunu 

olup, Yüksek Lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
YEKA İLANI METNİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Taşınmaz Mal Satış

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2022/42)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık

Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2022/43)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 03/06/2022 Tarihli ve

E: 2021/1, K: 2022/3 Sayılı 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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


