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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/1/2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sos-
yal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci
ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Adayın not ortalaması 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Adayın Yükseköğretim
Bilgi Sisteminde kayıtlı mezuniyet notu esas alınır. Yükseköğretim Bilgi Sisteminde, 100’lük
notu gösterilmeyen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kulla-
nılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların ön değerlendirmesi lisans
mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. ALES puanı koşulu bulunan tezsiz yüksek lisans prog-
ramları için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si alınarak hesap-
lama yapılır. Kontenjanın beş katı kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağırılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ve altıncı fıkrasının
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) ALES puanı koşulu bulunmayan tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü,
bilimsel değerlendirme sınav puanının %80’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si
alınarak hesaplanır. ALES puanı koşulu bulunan tezsiz yüksek lisans programına öğrenci ka-
bulü ise ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve bilimsel değer-
lendirme sınav puanının %30’u alınarak hesaplanır.”

“Bilim/Anabilim dalı başkanlığı, genel değerlendirme sonuçlarına göre başarılı adaylar
arasından kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek adayı ilgili
Enstitü Yönetim Kuruluna bildirir.”

T.C.
Resmî Gazete
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt; çevrimiçi (online), şahsen, kanuni veya iradi (noter huzurunda verilmiş ve-
kaletname) temsilci tarafından yapılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin yoklama listeleri, dönem sonu sınavının ilanından itibaren ilgili öğ-
retim üyesi tarafından en az iki yıl süreyle saklanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Seminer dersinin sonunda hazırlanan yazılı raporların birer elektronik kopyası, dö-

nem sonu sınavının ilanından sonraki iki hafta içinde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili
enstitüye gönderilir. Seminer dersinde yapılacak çalışmaların ve hazırlanacak yazılı raporların
çerçevesi ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüksek lisans programlarında seçilen tez konusu, mücbir sebep dışında dördüncü dönemden
sonra değiştirilemez.”

“(4) Öğrencinin tez teslim tarihinden önce, kendisinin veya kendisiyle birlikte bir öğ-
retim elemanının yazar olarak yer aldığı anabilim/anasanat dalının uygun göreceği bir kongre,
konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikte bildiri sunmuş olması veya ilgili anabilim/ana sa-
nat dalının uygun göreceği bilimsel bir dergide yayımlanmış makalesinin, çevirisinin veya
kitap kritiğinin/incelemesinin bulunması veya ders kitapları veya özgün nitelikte olmayan der-
leme kitaplar hariç Book Citation Index-WoS’da taranan yayınevlerinde bir uluslararası bilim-
sel kitap veya uluslararası bilimsel kitap bölümünü yayımlamış olması ya da yayın kabul yazısı
almış olması ve ilgili programın mezuniyet için öngördüğü diğer şartları yerine getirmiş olması
gerekir. İlgili etkinlikte veya yayında Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

(5) Öğrenci, tez çalışması sırasında elde ettiği sonuçları, Senato tarafından kabul edilen
Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Seminer dersinin sonunda hazırlanan yazılı raporların birer elektronik kopyası, dö-

nem sonu sınavının ilanından sonraki iki hafta içinde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili
enstitüye gönderilir. Seminer dersinde yapılacak çalışmaların ve hazırlanacak yazılı raporların
çerçevesi ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Doktorada seçilen tez konusu, mücbir sebep dışında ikinci tez izleme komitesi toplantısından
sonra değiştirilemez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora öğrencilerinin, tez teslim tarihinden önce, kendisinin veya kendisiyle bir-
likte bir öğretim elemanının yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi ilgili anabilim dalının
uygun göreceği hakemli bir dergide veya ders kitapları veya özgün nitelikte olmayan derleme
kitaplar hariç Book Citation Index-WoS’da taranan yayınevlerinde bir uluslararası bilimsel ki-
tap veya uluslararası bilimsel kitap bölümünü yayımlamış olması veya yayın kabul yazısı almış
olması gerekir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/6)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu

öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile
tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen araştırma ve geliştirme projelerinin
desteklenmesini sağlamaktır.

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

yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygula-
nacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararda yer alan Ar-Ge desteği kapsamın-
da, üniversiteler, sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel
sektör tarafından hazırlanan projelerin Ar-Ge Destek Programı çerçevesinde desteklenmesine
ilişkin hususları kapsar.

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

maddesi ile 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı To-
hum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 11 inci maddesinin
birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Araştırmacı: Ar-Ge projelerinin yürütülmesinde görev yapan en az lisans mezunu ki-

şiyi,
b) Ar-Ge mevzuatı: Destek Programının yürütülmesinde esas alınacak Araştırma ve

Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ ile bu Tebliğ gereğince çıkarılan yönergeyi,
c) Ar-Ge projesi: Bilgi ve teknoloji geliştirmeye yönelik, Ar-Ge mevzuatına uygun ola-

rak hazırlanan, en fazla otuz altı ay süreli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerini,
ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
d) Bütçe kalemi: Proje bütçesinde harcama kalemlerinin sınıflandırıldığı makine teç-

hizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı bölümlerinin her birini,
e) Çağrı: Öncelikli konulara ilişkin proje başvurularının TAGEM’e sunulması için il-

gililere yapılan duyuruyu,
f) Daire başkanlığı: Projelerin konusu itibarıyla ilgili olduğu TAGEM daire başkanlık-

larını,
g) Danışman: Projeye fiilen katkı sağlamayıp, uzmanlığından yararlanılan kişiyi,
ğ) Destek Programı: Araştırma ve Geliştirme Destek Programını,
h) Enstitü: TAGEM’e bağlı enstitüler ile TAGEM tarafından araştırma yetkisi verilmiş

Bakanlık birimlerini,
ı) Gelişme raporu: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan ve projenin belirli dönemle-

rindeki faaliyetleri, talepleri ve harcama belgelerini içeren raporu,
i) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü (TA-

GEM),
j) Hak ediş belgesi: Proje harcamalarına karşılık yapılacak destek ödemesini gösteren

icmali,
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k) Harcama belgesi: Proje faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında yapılan harcama-
ları gösterir, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında yükümlüleri tara-
fından düzenlenmesi zorunlu belgeleri,

l) Harcama cetveli: Harcama belgelerinin dökümünü içeren cetveli,
m) Harcama kalemi: Bütçe kalemlerinin detaylarını oluşturan projede yapılması plan-

lanmış harcamaların her birini,
n) İnceleme raporu: Gelişme ve sonuç raporları ile harcama belgelerinin Ar-Ge mev-

zuatı ile proje içeriğine uygunluğu bakımından incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde
hazırlanan, projenin gelişme raporu dönemine ait faaliyetleri özetleyen, talepler ve yapılan har-
camalar ile ilgili ön kararların belirtildiği, sonuç raporlarında proje süresince elde edilen bi-
limsel veri ile sonuçların projeye uygunluğunun değerlendirildiği daire başkanlıklarınca ha-
zırlanan raporu,

o) Kör proje formu: Proje formunun ekler ile kurum ve kişi bilgilerini içermeyen halini,
ö) Kurul: Ar-Ge Destek Programı Değerlendirme Kurulunu,
p) Öncelikli konular: Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyacı olan, Bakanlık birimleri,

daire başkanlıkları ve nihai olarak Kurul tarafından önceliklendirilen Ar-Ge konularını,
r) Özel sektör: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ti-

caret siciline tescili yapılmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunan sermaye şir-
ketlerini,

s) Proje başvuru dönemi: Genel Müdürlükçe belirlenerek ilan edilen, proje başvurula-
rının alındığı tarih aralığını,

ş) Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacılar, varsa yardımcı personel ve danışman-
lardan oluşan ekibi,

t) Proje formu: Yönergede belirtilen formata uygun olarak hazırlanan ve proje detayla-
rının yer aldığı formu ve eklerini,

u) Proje ortağı kurum: Projenin yürütülmesinde yürütücü kurum ile birlikte görev alan
kurum ve kuruluşları,

ü) Proje süresi: Sözleşmede belirtilen proje başlama tarihinde başlayıp proje bitiş tari-
hinde sona eren en fazla 36 aylık süreyi,

v) Proje yürütücüsü: Projenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında, yü-
rütücü kurum ile birlikte bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan,
en az yüksek lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl lisans eğitimi yapılan fakül-
telerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir) Türk Vatandaşı araştırmacıyı,

y) Sekretarya: Destek Programının sekretarya görevini yürüten birimi,
z) Sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları: Dernek, vakıf ve bunların iktisadi işlet-

meleri, oda, borsa, birlik ve üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, kooperatifleri,
aa) Sonuç raporu: Proje yürütücüsü tarafından, proje süresinin bitiminden sonra Teb-

liğde belirtilen süre içerisinde, formatına uygun olarak hazırlanan, projenin başlangıcından bi-
timine kadar geçen sürede elde edilen bilimsel veri ve sonuçları içeren raporu,

bb) Sözleşme: Proje yürütücü/ortağı kurum/kuruluş yetkilileri, proje yürütücüsü ile Ba-
kanlık adına TAGEM Genel Müdürü arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali
hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

cc) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Baş-
kanlığına doğrudan bağlı, belirlenmiş alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini yürüten merkez ve ensti-
tüleri,

çç) Uzman: Projelerin değerlendirilmesi veya gerekli görüldüğünde izlenmesinde görev
yapacak olan, üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde görevli en az doktor öğretim üyesi
unvanına sahip veya Genel Müdürlükte/enstitülerde görev yapan araştırmacı personeli,

dd) Uzman havuzu: Uzmanlardan oluşturulan grubu,
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ee) Yardımcı personel: Ar-Ge projesinde çalışan tekniker, teknisyen, laborant, işçi ve
benzeri personeli,

ff) Yerinde izleme raporu: Yerinde izleme ekibi tarafından hazırlanan, projelerin yerinde
izlenmesi sürecinde kullanılan ve proje faaliyetlerinin, satın alımlarının kontrolleriyle ilgili gö-
rüş ve önerileri içeren raporu,

gg) Yönerge: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin hususları içeren ve Bakan Onayı ile
yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Uygulama Yönergesini,

ğğ) Yürütücü kurum: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari,
mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan üniversiteleri, sivil toplum, meslek ve çiftçi ku-
ruluşlarını, TÜBİTAK Ar-Ge birimlerini ve özel sektörü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevli Birimler

Kurul
MADDE 5- (1) Ar-Ge Destek Programının yürütülmesine ilişkin her türlü kararı al-

makla yetkili en üst mercii olan Kurul, Genel Müdürlüğün ilgili kurumlardan üye talebi doğ-
rultusunda kurumlarınca yapılan görevlendirme sonucunda oluşturulur.

(2) Kurul, bakan yardımcısı başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel
Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı seviyesinde birer temsilci, üniversitelerin su
ürünleri ve gıda mühendisliği bölümleri ile ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri, bitki koruma,
tarla bitkileri, tarım makineleri, tarım ekonomisi, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar
ve sulama, zootekni bölümlerinden birer ve veteriner fakültelerinden iki öğretim üyesi temsilci
ile TÜBİTAK’tan bir temsilci olmak üzere toplam yirmi üyeden oluşur.

(3) Bakan yardımcısının katılamadığı toplantılarda, TAGEM’den katılan üye Kurula
başkanlık eder.

(4) Bakanlık haricindeki kurumlarda çalışmakta olan kişiler, kurumları tarafından üç
yıl süre ile Kurul üyesi olarak görevlendirilir. Yeni üyeler görevlendirilinceye kadar önceki
üyelerin görevleri devam eder. Üniversite öğretim üyeleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanununun 39 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda görev yaparlar.

(5) Süresinden önce Kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, ilgili daire başkanlığının
önerisi doğrultusunda yeni bir üyenin görevlendirilmesi sağlanır. Bakanlık haricindeki kurum-
ları temsil eden üyelerin toplantılara katılamadığı durumlarda kurumlarınca ilgili toplantı için
başka bir üye görevlendirilebilir.

(6) Kurul, salt çoğunlukla fiziki veya çevrimiçi ortamda toplanır.
(7) Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının yer

aldığı tarafın kararı kabul edilir.
(8) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öncelikli konuları belirlemek.
b) Önceki yıllarda imzalanmış olan Ar-Ge projeleri sözleşmelerinden doğan mali yü-

kümlülükleri de dikkate alarak, yürütücü kurum türlerine göre Bakanlık tarafından proje başına
ödenebilecek desteğin üst limitlerini ve verilebilecek destek oranlarını belirlemek.

c) Önceki yıllarda destekleme kararı alınan ve devam eden projeler ile ilgili gerekli ka-
rarları almak.

ç) Uzman değerlendirmesi sonucunda, yetmiş ve üzerinde puan alan proje tekliflerini
Kurul değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek.

d) Projelerin durdurulması, desteğin iptali, bütçe artışı, proje ortağı kurum değişikliği,
üniversiteler için yürütücü kurum değişikliği ve diğer hususlarda karar vermek.
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e) İnceleme raporlarında belirtilen hususları değerlendirerek karara bağlamak.
f) Projelere ilişkin ödemeleri karara bağlamak.
g) Projelerin yürütülmesi sırasında, projelerin işleyişini olumsuz etkileyebilecek hu-

susları önlemek amacıyla gerekli tedbir ve kararları almak.
ğ) Ar-Ge mevzuatında belirtilmeyen hususları karara bağlamak.
Sekretarya
MADDE 6- (1) Sekretarya, Genel Müdürlük bünyesinde yer alan ilgili daire başkanı

ve çalışma grubu personelinden oluşur.
(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:
a) Ar-Ge mevzuatını hazırlamak.
b) Kurulun toplantı hazırlığı, toplantı ve sonrasındaki faaliyetlerin gerektirdiği tüm

sekretarya hizmetlerini yürütmek.
c) Daire başkanlıklarından gelen ve uzman havuzunda yer alacak kişilere ilişkin listeleri

oluşturmak ve Genel Müdürlük onayına sunmak. 
ç) Bakanlık birimlerinden ve TAGEM daire başkanlıklarından öncelikli konulara ilişkin

önerileri almak ve Kurula sunmak.
d) Kurul tarafından nihai kararı verilmiş olan öncelikli konuları ilan ederek çağrıya çık-

mak.
e) Yeni teklif projeleri sekretarya ön değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmek

ve uygun bulunanları yapılan tespitler ile birlikte ilgili daire başkanlıklarına göndermek.
f) Daire başkanlıkları ve uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda yetmiş ve üs-

tünde puan alan projeleri Kurula sunmak.
g) İnceleme raporlarını ve ödemeye esas hak ediş belgelerini, nihai kararların verilmesi

için Kurula sunmak.
ğ) Kurul toplantılarını ve yeni teklif projelerin sözleşme sürecini organize etmek.
h) Kurul toplantısında alınan kararları tutanak haline getirerek Kurul üyelerinin imza-

sına sunmak.
ı) Sekretarya ön değerlendirmesi sonucunda değerlendirme dışında kalan projelerin yü-

rütücü kurumlarına, projenin değerlendirme dışında kalma gerekçelerini yazılı olarak bildir-
mek.

i) Kurul değerlendirmesi sonucunda destekleme dışında kalan projelerin yürütücü ku-
rumlarına, projenin destekleme dışında kaldığını yazılı olarak bildirmek.

Daire başkanlığı
MADDE 7- (1) Projelerin konusu itibariyle ilgili olduğu daire başkanlığının görevleri

şunlardır:
a) Uzman havuzunda yer alması uygun bulunan kişilere ilişkin listeyi, onay alınmak

üzere sekretaryaya göndermek.
b) Bakanlık birimlerinden gelen öncelikli konu önerilerini değerlendirmek ve daire baş-

kanlığının öncelikli konu önerilerini de ekleyerek sekretaryaya göndermek.
c) Yeni teklif projeleri, daire başkanlığı değerlendirme kriterlerine göre değerlendirerek,

değerlendirme kriterlerini karşılayan ve değerlendirme sonucunda yetmiş ve üstünde puan alan-
ları uzman değerlendirmesine göndermek.

ç) Daire başkanlığı ve uzman değerlendirmelerine ilişkin sonuçları tespit edilen husus-
larla birlikte, proje değerlendirme formuna işleyerek sekretaryaya göndermek.

d) Kurul tarafından desteklenmesi uygun bulunan yeni teklif projelerin varsa sekretarya,
daire başkanlığı, uzman ve Kurul tespitleri doğrultusunda revizyonlarını yaptırmak.

e) Desteklenmesine karar verilen ve varsa revizyonları tamamlanmış projelere ilişkin
sözleşmeleri, proje yürütücülerine hazırlatmak ve kontrol etmek.

f) Yerinde izleme ekibini oluşturarak, projelerin yerinde izleme organizasyonunu sağ-
lamak.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                  19 Mart 2023 – Sayı : 32137



g) Gelişme raporlarında belirtilen faaliyetlerin, taleplerin ve harcamaların Ar-Ge mev-
zuatına/projeye uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek.

ğ) Sonuç raporlarında proje süresince elde edilen bilimsel veri ile sonuçların projeye
uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek.

h) Projelerin gelişme, sonuç ve varsa yerinde izleme raporları ile harcama belgelerini
inceleyerek değerlendirmeleriyle birlikte hazırladığı inceleme raporları ve ödemeye esas hak
ediş belgesini, Kurula sunulmak üzere sekretaryaya göndermek.

ı) Projenin Ar-Ge mevzuatına, içeriğine veya sözleşmesine uygun olarak yürütülmedi-
ğinin ve Ar-Ge mevzuatına aykırı diğer durumların gelişme ve/veya sonuç raporları ile harcama
belgelerinin incelenmesi ve/veya yerinde izlemede tespit edilmesi halinde, uygulanacak idari
yaptırım kararları ile ilgili görüşünü belirtmek ve Kurul tarafından verilen idari yaptırım ka-
rarlarını uygulamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak.

i) Yürütücü kurumdan gelişme raporları haricinde gelen, projenin durdurulması, deste-
ğin iptali, bütçe artışı, proje ortağı kurum değişikliği, üniversiteler için yürütücü kurum deği-
şikliği dışındaki talepleri, karara bağlayarak yürütücü kuruma bildirmek.

j) Yaptığı değerlendirme sonucu uzmana gönderilmeyen veya uzman değerlendirmesi
sonucu yeterli puan alamayan yeni teklif projelerin değerlendirme dışında kalma gerekçelerini
yürütücü kurumlarına yazılı olarak bildirmek.

k) Kurul kararlarını proje yürütücüsü kurumlara bildirmek.
l) Kurul tarafından kabul edilen sonuç raporlarının, proje yürütücüsü tarafından, sonuç

raporu formatına uygun olarak en az beş nüsha halinde basılıp gönderilmesini sağlayarak, en az
bir tanesini daire başkanlığında muhafaza etmek ve Bakanlığın ilgili birimleri ile paylaşmak.

m) Proje sonuçlarının/çıktılarının takibini yapmak.
n) Proje kapsamında istenen bilgi/belge taleplerine cevap vermek.
Uzman
MADDE 8- (1) Uzman, üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde görevli, en az doktor

öğretim üyesi unvanına sahip veya Genel Müdürlükte/enstitülerde görev yapan araştırmacı
personeldir.

(2) Daire başkanlıklarınca, Destek Programında uzman olarak yer alması uygun bulunan
üniversite öğretim üyelerine ilişkin liste sekretaryaya bildirilir ve sekretarya tarafından Genel
Müdürlük onayı alınarak uzman havuzu oluşturulur.

(3) Genel Müdürlük veya enstitülerde görev yapan araştırmacılar uzman havuzunun
doğal üyesi olup ayrıca olur alınmasına gerek yoktur.

(4) Uzmanların görevleri şunlardır:
a) Yeni teklif projeleri kör proje formu üzerinden, uzman değerlendirme kriterlerine

göre değerlendirmek.
b) Yerinde izleme ekibinde yer alması durumunda, proje faaliyetlerini ve satın alımlarını

yerinde izleyerek kontrollerini yapmak ve raporlamak.
c) Daire başkanlığı tarafından talep edilmesi durumunda sonuç raporları ile ilgili de-

ğerlendirme yapmak.
Yerinde izleme ekibi
MADDE 9- (1) Yerinde izleme ekibi uzman havuzunda yer alan uzmanlar arasından

oluşturulur.
(2) Daire başkanlıkları tarafından projelerin mahallinde izlenmesi amacıyla izleme ön-

cesinde en az bir tanesi ilgili daire başkanlığında görevli personel olmak şartıyla iki veya daha
fazla uzmandan oluşan izleme ekibi görevlendirilir.

(3) Yerinde izleme ekibinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Proje faaliyetlerinin projede belirtilen çalışma takvimine uygunluğunu kontrol et-

mek,
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b) Projede kapsamındaki alımların/harcamaların gerçekleşme durumunu kontrol etmek,
c) Proje kapsamında alınan makine teçhizat ile ilgili demirbaş kayıtlarının olup olma-

dığını kontrol etmek,
ç) Yerinde izleme raporunu hazırlamak, imza altına alarak daire başkanlığına bildir-

mek/göndermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurulara İlişkin Hususlar

Destek programına başvurabilecekler
MADDE 10- (1) Destek Programına proje başvurusunda bulunabilecek kurum/kuru-

luşlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversiteler.
b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri.
c) Sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları.
ç) Özel sektör kuruluşları. 
(2) Destek Programına birinci fıkrada belirtilen proje başvurusunda bulunabilecekler

haricindeki kurum/kuruluşlar ile gerçek kişiler başvuru yapamaz.
Çağrı ve başvuru
MADDE 11- (1) Kurul tarafından belirlenen öncelikli konular, Genel Müdürlük internet

sayfasında ilan edilerek çağrıya çıkılır.
(2) Proje başvurularının, yönerge ile belirlenen başvuru şartlarını taşıması, Ar-Ge mev-

zuatına uygun olarak hazırlanması zorunludur.
(3) İlgililerince hazırlanan proje formu ve ekleri çağrıda belirtilen proje başvuru dönemi

içerisinde, yürütücü kurumun üst yazısı ekinde kargo/posta yoluyla veya elden Genel Müdür-
lüğe ulaştırılır. Bunların dışında e-posta, faks ve benzeri şekilde gönderimler kabul edilmez.

(4) Çağrıda belirtilen proje başvuru dönemi dışındaki proje başvuruları, Destek Prog-
ramı kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(5) Proje başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için projeye ait evrak kayıt
numarasının başvuru dönemi içerisinde alınmış olması gereklidir. Kargo veya posta ile gönde-
rilen proje başvurularının kargoya/postaya veriliş tarihi yerine Genel Müdürlüğe ulaştığı tarih
esas alınır.

(6) Başvuru süresinin son gününde yoğunluk, elektrik kesintisi, internet bağlantısının
kopması veya elektronik kayıt sisteminin çalışmaması ve benzeri nedenlerden dolayı evrak ka-
yıt numarası alınamamış projeler, sekretarya tarafından tutanakla imza altına alınarak değer-
lendirmeye alınır.

(7) Proje başvurularının elektronik ortamda alınacağının çağrıda belirtilmesi durumunda
başvurular on-line olarak kabul edilecektir.

Proje ekibinde görev alabilme koşulları
MADDE 12- (1) Projelerde, proje yürütücüsü, araştırmacı veya danışman olarak görev

alabilme koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinde görev yapanlar hariç olmak üzere

kamu kurum/kuruluşlarında çalışan personel projelerde yürütücü olarak görev alamaz.
b) Genel Müdürlük personeli (Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil)

projelerde yer alamaz ve danışman olamaz.
c) Genel Müdürlük personeli dışındaki uzmanlar projelerde yer alabilirler, ancak yer

aldıkları projelerin değerlendirmesinde ve yerinde izlemesinde görev alamazlar.
ç) Kurul üyeleri, üyelikleri süresince proje başvurusunda bulunamaz, projelerde yer

alamaz, uzman ve danışman olamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destek Limitleri, Oranları ve Proje Bütçesi

Destek üst limitleri ve oranları
MADDE 13- (1) Yürütücü kurum türlerine göre proje başına verilebilecek Bakanlık

destek üst limitleri ve oranları, Çağrı öncesinde Kurul tarafından belirlenir ve çağrıda ilan edi-
lir.

(2) Proje başvurularında, yürütücü kurum türlerine göre belirlenen destek üst limitleri
ve oranları aşılamaz. Ancak, Proje faaliyetleri başladıktan sonra öngörülemeyen giderler ve/ve-
ya maliyet artışları nedeniyle, yürütücü kurum tarafından talep edilmesi ve Kurul tarafından
uygun görülmesi durumunda, sözleşmede belirtilen Bakanlık destek tutarı en fazla %10 artırı-
labilir. Artış yapılması durumunda, yürütücü kurum türlerine göre belirlenen Bakanlık destek
oranları korunur.

(3) Projelerin bütçesini oluşturan bütçe kalemlerine ve bütçe kalemlerini oluşturan har-
cama kalemlerine ilişkin destek üst limitleri ve şartları, yönerge ile belirlenir.

Proje bütçesi
MADDE 14- (1) Proje bütçesi, Bakanlık tarafından desteklenecek harcama kalemle-

rinden oluşur. Desteklenmeyecek harcama kalemleri proje bütçesinde yer almaz, Bakanlıktan
talep edilmez ve yürütücü kurum katkısı olarak gösterilmez.

Desteklenecek harcama kalemleri
MADDE 15- (1) Desteklenecek harcama kalemleri aşağıda belirtilmiş olup; projenin

gerektirdiği miktar ve ölçüyle sınırlıdır.
(2) Makine teçhizat bütçesine ait harcama kalemleri:
a) Alet, makine ve teçhizat alımları.
b) Projenin yapılabilmesi için kullanılacak sistemler (ısıtma, sulama, aydınlatma, ha-

valandırma ve benzeri).
c) Hazır yazılım ve donanım alımları.
(3) Sarf malzemesi bütçesine ait harcama kalemleri:
a) Sarf malzemesi alımları.
b) Yem, tohum, ilaç, gübre, kovan ve benzeri alımları.
c) Projede kullanılmak üzere canlı hayvan (deney hayvanı, manda, inek, koyun, keçi,

tavuk, arı, balık ve benzeri) alımları.
ç) Sera ve diğer tarımsal yapıların bakım ve onarımında kullanılacak malzeme alımları.
(4) Hizmet alımı bütçesine ait harcama kalemleri:
a) Tarım makine ve ekipmanlarının kiralama ücretleri.
b) Anket, deneme, analiz, tasarım, yazılım, ekonometrik modelleme ve benzeri hizmet

alım giderleri.
c) Bina, ofis, laboratuvar ve benzeri yapıların tadilat, bakım ve onarımı hariç olmak

üzere, sera ve benzeri tarımsal yapılar ile projede kullanılan cihaz, ekipman ve benzeri mater-
yalin tadilat, bakım ve onarım hizmet alım giderleri.

ç) Proje çıktılarının sınai mülkiyet hakları ile ilgili giderler ile bitki, tohum tescil ve
sertifikasyon giderleri (marka ve patent vekillik giderleri dahil).

d) Nakliye ve montaj giderleri.
Desteklenmeyecek harcama kalemleri 
MADDE 16- (1) Proje ile ilgisi olmayan veya projenin gerektirdiği miktar ve ölçü dı-

şında ticari ölçekte üretim yapmaya yönelik giderler desteklenmemektedir. Bunun yanında aşa-
ğıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır:

a) Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon, pazarlama ve reklam giderleri.
b) Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara

ait basım ve gönderim giderleri.
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c) Proje sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler.
ç) CE işareti ve kalite belgelendirme giderleri.
d) Traktör, biçerdöver, toprak işleme, hasat, harman, balya, silaj, taşıma, sınıflandırma

makineleri ve benzeri hizmet alımı/kiralama yoluyla temin edilebilecek tarım makine ve ekip-
manlarının satın alım giderleri.

e) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri.
f) Yeni sera ve diğer tarımsal yapıların yapım giderleri.
g) İnşaat ve altyapı giderleri.
ğ) Maaş, burs, harcırah, huzur hakkı, danışmanlık, eğitim ve benzeri ücretler.
h) Sigorta, banka maliyetleri ve benzeri mali hizmet giderleri.
ı) Bina, arazi alımları ve kiralamaları.
i) Taşıt alımı ve taşıt kiralamaları.
j) Başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler.
k) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.
l) Çalıştay, fuar, tanıtım, konferans, sempozyum ve toplantı gibi organizasyonlara ilişkin

giderler.
m) Projenin yürütülebilmesi için gerekli teçhizatın zorunlu bileşeni olanlar hariç olmak

üzere bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, yazıcı, fotokopi makinesi, telefon, projeksiyon ci-
hazı, klima, buzdolabı, bulaşık makinesi ve benzeri alımlar.

n) İşçilik ücretleri.
o) Ofis mefruşatı.
ö) Proje ile ilgisi olmayan giderler.
p) Vergi, resim, harç ve benzeri giderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Destek Programının İşleyişi

Destek programının organizasyonu
MADDE 17- (1) Destek Programına ilişkin öncelikli konuların belirlenmesi, başvuru-

ların alınması, sekretarya, daire başkanlığı ve uzman değerlendirmeleri, Kurul toplantısı, ge-
lişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi, devam eden ve sonuçlanan projelerin takibi ve
benzeri iş ve işlemlerin organizasyonu Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Öncelikli konuların belirlenmesi
MADDE 18- (1) Öncelikli konu önerileri Genel Müdürlükçe Bakanlık birimleri ile dai-

re başkanlıklarından alınan öneriler doğrultusunda oluşturulur.
(2) Öncelikli konuların aşağıdaki hususlardan en az birine hizmet etmesi gerekmektedir:
a) Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayide karşılaşılan sorunların çözümüne yöne-

liktir.
b) Ürün, sistem, süreç, yöntem, teknoloji ve benzerlerinin geliştirilmesine veya mev-

cutların iyileştirilmesine katkı sağlar.
c) Ülkemiz tarafından ithal edilen makine, cihaz, yazılım, katkı maddesi, tanı/teşhis

kiti, aşı, ilaç, gübre, yem ve benzerlerine alternatif yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yö-
neliktir. 

ç) Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya, maliyetlerini düşürmeye yönelik tek-
noloji ve uygulamalar geliştirir.

d) Ülkemiz tarım sektörünün küresel rekabet gücünü artıran, ihracata yönelik makine,
cihaz, ürün, sistem, süreç, yöntem, teknoloji ve benzerlerini geliştirir.

e) Tarımsal alanda uygulanan politikaların etkinliğini artırmaya yönelik araştırma faa-
liyetleri ve politika önerileri içerir.

(3) Bakanlık birimleri, Destek Programının amaç ve hedefleri doğrultusunda öncelikli
konu önerilerini belirler.
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(4) Daire başkanlıkları, Bakanlık birimlerinden alınan öncelikli konu önerilerini, ens-
titüler tarafından yapılabilirliği ve mükerrerliği bakımından değerlendirerek bunlara ilişkin de-
ğerlendirmeleri ile birlikte daire başkanlığının öncelikli konu önerilerini Kurula sunulmak üzere
sekretaryaya gönderir.

(5) Kurul, çağrıya çıkılmadan önce öncelikli konu önerilerini değerlendirerek karara
bağlar.

Proje başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 19- (1) Proje başvuru dönemi içerisinde başvurusu alınan projeler yönergede

belirtilen kriterlere göre sırasıyla; sekretarya ön değerlendirmesi, daire başkanlığı, uzman ve
Kurul değerlendirmeleri olmak üzere dört aşamalı değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Kurul değerlendirmesi aşamasına kadar her bir değerlendirme aşamasını geçen pro-
jeler bir sonraki değerlendirme aşamasına gönderilir.

(3) Proje başvuru döneminin bitimini müteakip sekretarya, yeni teklif projeleri yöner-
gede belirtilen sekretarya ön değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutar ve söz
konusu kriterleri karşılayan projeleri ön değerlendirmede yapılan tespitler ile birlikte ilgili daire
başkanlıklarına yirmi iş günü içerisinde gönderir.

(4) Daire başkanlıkları, yeni teklif projeleri yönergede belirtilen daire başkanlığı de-
ğerlendirme kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutar. Söz konusu kriterleri karşılayan ve
yüz puan üzerinden değerlendirildiği kriterler bakımından yetmiş ve üzeri puan alan projelerin
kör proje formlarını, uzman değerlendirilmesi yapılmak üzere on beş iş günü içerisinde en az
üç uzmana gönderir.

(5) Uzmanlar, yeni teklif projeleri yönergede belirtilen uzman değerlendirme kriterlerine
göre, yüz puan üzerinden değerlendirir ve sonuçları tespit edilen hususlarla birlikte on iş günü
içerisinde Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlığına gönderir.

(6) Daire başkanlıkları, daire başkanlığı ve uzman değerlendirmelerine ilişkin sonuçları
tespit edilen hususlarla birlikte, proje değerlendirme formuna işleyerek beş iş günü içerisinde
sekretaryaya gönderir.

(7) Uzmanlarca yapılan puanlamaların ortalaması yetmiş ve üzeri olan projeler Kurul
değerlendirmesi aşamasına geçer. Bu projelerin yürütücüleri veya araştırmacıları tarafından
Kurul üyelerine toplantıda bir sunum yapılır.

(8) Kurul üyeleri, sunumu yapılan projeleri yönergede belirtilen Kurul değerlendirme
kriterlerine göre yüz puan üzerinden değerlendirir. Bu değerlendirme sonucu aldığı puan orta-
laması yetmiş ve üzeri olan projeler, nihai puan hesaplanmasında dikkate alınır.

(9) Kurul, puan ortalamasının %50’si ile uzmanlar tarafından verilen puanların ortala-
masının %50’sinin alınıp toplanması suretiyle, projelerin nihai puanı hesaplanır ve bu projeler
en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır.

(10) Nihai puana göre en yüksek puandan başlanarak ve mevcut Destek Programı bütçe
imkânları dikkate alınarak desteklenecek projeler belirlenir ve gerekiyorsa teknik, mali, idari
ve benzeri revizyonlarının yapılması şartıyla desteklenmesine karar verilir.

(11) Desteklenmesine karar verilen projeler, Genel Müdürlük internet sayfasından ilan
edilir.

Proje revizyonları ve sözleşme
MADDE 20- (1) Sözleşme öncesinde sekretarya, daire başkanlığı, uzman ve Kurul de-

ğerlendirme süreçlerinde yapılan tespitler doğrultusunda gerekli revizyonlar, daire başkanlığı
tarafından on beş iş günü içerisinde yürütücü kurumlara yaptırılır.

(2) Daire başkanlığı, verilen süre içerisinde revizyon işlemleri tamamlanan ve tamam-
lamayan projeleri sekretaryaya bildirir.

(3) Proje sözleşmeleri, yönergede yer alan sözleşme örneğine uygun olarak yürütücü
kurumlarca hazırlanır ve daire başkanlığı tarafından kontrolü yapılır. Proje yürütücüsü, yürü-
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tücü kurum ile proje ortağı kurumun/kurumların imzaya yetkili yönetici/yöneticileri ve TAGEM
Genel Müdürü arasında on beş iş günü içerisinde proje sözleşmesi imzalanır.

(4) Sözleşme öncesi verilen sürede revizyon işlemlerini tamamlamayan projeler ile söz-
leşme imzalanmaz.

(5) Projeler, sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmede belirtilen proje başlama tarihinde
başlar. Sözleşmesi imzalandıktan sonra projenin başlama tarihinde değişiklik yapılamaz.

Devam eden projelerin takibi
MADDE 21- (1) Daire başkanlığı tarafından, projelerin teknik ve mali gerçekleşmele-

rinin Ar-Ge mevzuatına ve proje içeriğine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, gelişme ve
yerinde izleme raporları vasıtasıyla takip ve kontrol edilir.

Gelişme raporları
MADDE 22- (1) Proje faaliyetlerinde, ilgili yılın 16 Ekim tarihinden başlayıp bir son-

raki yılın 15 Mayıs tarihine kadar olan süre birinci gelişme dönemi, ilgili yılın 16 Mayıs tari-
hinden başlayıp 15 Ekim tarihine kadar olan süre ikinci gelişme dönemi olarak kabul edilir.
Proje yürütücüsü tarafından, Projenin ilgili gelişme raporu dönemine ait faaliyetleri, talepleri
ve harcama belgelerini içeren gelişme raporu hazırlanır.

(2) Gelişme raporları, yürütücü kurumun üst yazısı ekinde 15 Mayıs ve 15 Ekim tarih-
lerinde Genel Müdürlükte olacak şekilde yılda iki defa gönderilir.

(3) Gelişme raporlarının 15 Mayıs ve 15 Ekim tarihlerinden sonra Genel Müdürlüğe
ulaşması durumunda, daire başkanlıklarınca hazırlanacak olan inceleme raporları ve ödemeye
esas hak ediş belgelerinin, Kurul toplantısına yetiştirilememesi ve buna bağlı olarak gelişme
raporu ile ilgili ödeme ve benzeri kararların alınamamasından Genel Müdürlük sorumlu tutu-
lamaz.

Projelerin yerinde izlenmesi 
MADDE 23- (1) Yerinde izleme ekipleri tarafından projelerde harcama yapılıp yapıl-

madığına bakılmaksızın her takvim yılı için en az bir kez yerinde izleme yapılır. Ancak projenin
ilk gelişme raporu gönderilme tarihi 15 Ekim olan projelerde, henüz harcama yapılmamış ise
ilk takvim yılı için yerinde izleme yapılmaz.

(2) Hazırlanan yerinde izleme raporları, daire başkanlığında muhafaza edilir.
(3) Kurul üyeleri, gerekli görmeleri durumunda proje faaliyetlerini yerinde izleyebilir.
İnceleme raporları ve hak ediş belgeleri
MADDE 24- (1) Projelerin gelişme, sonuç ve varsa yerinde izleme raporları ile harcama

belgeleri daire başkanlığı tarafından Ar-Ge mevzuatı ile proje içeriğine uygunluğu bakımından
yirmi iş günü içerisinde incelenir ve değerlendirilir.

(2) İnceleme raporunda, projenin gelişme raporunda yer alan, faaliyetler, harcamalar,
talepler, varsa yerinde izleme raporlarında tespit edilen hususlara yer verilir ve bu hususlara
ilişkin daire başkanlığı görüşü belirtilir.

(3) Projelerin sonuç raporlarına ilişkin hazırlanan inceleme raporlarında, projenin ama-
cına ve hedeflerine ne kadar ulaşıldığına yer verilerek, proje kapsamında elde edilen bilimsel
bulgu, bilgi, teknoloji, alternatif öneri, senaryo, gelişme ve benzeri sonuçlar özetlenir. Sonuç
raporuna ilişkin daire başkanlığı görüşü belirtilir.

(4) Hak ediş belgesinin düzenlenmesinde, projelerin gelişme raporu ve ekinde gönde-
rilen harcama cetveli ve harcama belgeleri kontrol edilir.

(5) Yapılan kontrolde harcama belgelerinden Ar-Ge mevzuatına ve proje içeriğine uy-
gun bulunanlar, destek ödemesine esas teşkil etmek üzere hak ediş belgesine yazılır.

(6) Daire başkanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan inceleme raporu ve hak ediş
belgesi, Kurulda görüşülmesi ve nihai kararın verilmesi için sekretaryaya gönderilir.

(7) Daire başkanlıkları tarafından hazırlanan inceleme raporları ve hak ediş belgelerine
göre sekretarya tarafından hazırlanan tutanak taslağı, karara bağlanmak üzere Kurula sunulur.
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Projede değişiklik talepleri
MADDE 25- (1) Yürütücü kurumlardan gelen değişiklik talepleri aşağıdaki usulde ka-

rara bağlanır:
a) Değişiklik talepleri gelişme raporları ile bildirilir ve daire başkanlığının uygun görüşü

doğrultusunda Kurul tarafından karara bağlanır.
b) Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi için Kurul toplantısının yapılmasının bek-

lenmesi durumunda projede herhangi bir aksama, durma veya gecikme söz konusu olacak ise,
gelişme raporları haricinde Genel Müdürlüğe yürütücü kurumdan gelen bütçe artışı, proje ortağı
kurum değişikliği, üniversiteler için yürütücü kurum değişikliği dışındaki talepler hakkında,
daire başkanlıkları tarafından yetkileri çerçevesinde karar verilir.

(2) Değişiklik taleplerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Proje yürütücüsü kurumun gerekçeli talebi üzerine, makine teçhizat, sarf, hizmet alı-

mı bütçe kalemleri arasında bütçe aktarımı yapılabilir. Aynı şekilde bütçe kalemlerini oluşturan
harcama kalemlerinde değişiklik ve/veya birbirleri arasında bütçe aktarımı yapılabilir.

b) Projelerdeki öngörülmeyen giderler ve/veya bütçe aktarımı ile karşılanamayan ma-
liyet artışlarından kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla, yürütücü kurumun gerekçeli baş-
vurusu üzerine, daire başkanlığının gerekçeye uygun görüş vermesi ve Kurul Kararı ile Ba-
kanlıkça verilen destek tutarında artış yapılabilir. Yapılan destek tutarı artışı, projeye Bakanlıkça
verilen desteğin %10'unu geçemez.

c) Mücbir sebepler haricinde, yürütücü kurumun gerekçeli başvurusu üzerine projenin
süresi en fazla bir yıl uzatılabilir. Islah projelerinde verilecek ek süre üç yıla kadar çıkabilir.

ç) Yürütücü kurumların, desteklenen projelerini devretmeleri kabul edilmez. Ancak
üniversitelerin yürütücü olduğu projelerde, proje yürütücüsünün başka bir üniversiteye geçmesi
veya üniversitenin bölünmesi durumlarında, devir eden ile devir alan üniversitenin, karşılıklı
olarak devir işlemini kabul etmesi ve resmî olarak bu hususu belgelemesi koşulu ve Kurul Ka-
rarı ile proje devredilebilir. Bu projeler için aynı şartlarda yeni sözleşme imzalanır ve proje ile
ilgili her türlü hak ve sorumluluk devir alan üniversiteye ait olur. Ayrıca o zamana kadar proje
kapsamında alınan tüm makine, teçhizat ve sarf malzemelerin yürütücülüğü devir alan üniver-
siteye koşulsuz devredilmesi gerekir.

d) Proje yürütücüsü kurumun gerekçeli başvurusu üzerine, proje ortağı kurum ve proje
ekibiyle ilgili değişiklik yapılabilir. Proje ortağı kurum ve proje yürütücüsü değişikliğinde,
proje ile ilgili her türlü hak ve sorumluluk yeni proje ortağı kuruma ve proje yürütücüsüne ait
olur.

Projelerin sonuçlandırılması
MADDE 26- (1) Projelerin sonuçlandırılmasına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Proje yürütücüsü, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki ilk üç ay içinde, formatına

uygun olarak hazırlayacağı proje sonuç raporunun dijital kopyasını daire başkanlığına gönde-
rir.

b) Sonuç raporunda, proje kapsamında elde edilen bilimsel bulgu, bilgi, teknoloji, al-
ternatif öneri, senaryo, gelişme ve benzeri sonuçlara yer verilerek elde edilen verilerin istatistiki
değerlendirmesi yapılır.

c) Projede elde edilen sonuçları/çıktıları gösterir, proje çıktı bildirim formu hazırlanarak
sonuç raporu ile birlikte gönderilir.

ç) Daire başkanlığı, sonuç raporunu değerlendirir, gerekli görmesi durumunda uzman
değerlendirmesi yaptırır. Değerlendirmeler sonucunda proje yürütücüsünden bazı çalışmaların
yeniden yapılması veya sonuç raporunda revizyon yapılması talep edilebilir. Bu taleplerin ye-
rine getirilip getirilmediği, daire başkanlığı veya uzmanlar tarafından incelenir.

d) Sonuç raporundaki değerlendirmelerin ardından sonuç raporunun uygun bulunup
bulunmadığına ilişkin daire başkanlığı görüşü, inceleme raporunda belirtilir ve Kurula sunul-
mak üzere sekretaryaya iletilir.
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e) Sonuç raporları gelen projelerden, proje konusu Bakanlığın diğer birimleri tarafından
belirlenenlere öncelik verilerek, daire başkanlıkları tarafından sunulması gerekli görülenler,
Kurul toplantısında proje yürütücüsü/araştırmacısı tarafından sunulur.

f) Sonuç raporları, Kurul tarafından kabul edilir veya revizyon istenir. Proje yürütücüsü
tarafından gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda reddedilir.

g) Sonuç raporunun Kurul tarafından kabulü ile projeler sonuçlandırılır.
ğ) Daire başkanlıkları tarafından gerekli görülmesi veya Bakanlığın ilgili birimlerinden

talep edilmesi durumunda sonuçlanan projeler ile ilgili proje sonuç raporları ve/veya proje so-
nucu elde edilen çıktılar ilgili genel müdürlükler, enstitüler ve Bakanlığın diğer birimleri ile
paylaşılabilir.

Proje sonuçlarının/çıktılarının takibi
MADDE 27- (1) Proje yürütücüleri, sonuç raporlarının Kurul toplantısında kabul edil-

diği tarihin altıncı ve on ikinci ayı sonunda olmak üzere, iki defa projede elde edilen
sonuçları/çıktıları gösteren proje çıktı bildirim formunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe gön-
derir.

(2) Daire başkanlıkları, sonuç raporlarının kabulünden itibaren bir yıl süreyle, destek-
lenen projelerin sonuçlarının/çıktılarının takibini, proje çıktı bildirim formu ve gerekli görül-
mesi durumunda yerinde izleme yaparak gerçekleştirir.

ALTINCI BÖLÜM
Destek Ödemelerine İlişkin Hususlar

Finansman ve ödemeler
MADDE 28- (1) Destek Programı için gerekli finansman Bakanlık tarımsal destekleme

bütçesinden karşılanır.
(2) Projenin başlama tarihinden önce veya proje süresinin bitiminden sonra yapılan har-

camalara destek ödemesi yapılmaz.
(3) Destek Programı kapsamında avans ödemesi yapılmaz.
(4) Destek ödemelerinde, harcama belgelerindeki KDV hariç tutarlar dikkate alınır.
(5) Proje yürütücüsü tarafından gönderilen gelişme raporları ve ekinde yer alan harcama

belgeleri, daire başkanlığı tarafından Ar-Ge mevzuatı çerçevesinde incelenir ve değerlendirilir.
İnceleme ve değerlendirme sonucu, daire başkanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporu ve
ödemeye esas hak ediş belgeleri Kurul tarafından karara bağlandıktan sonra destek ödemeleri
yapılır.

(6) Gelişme raporunda gönderilen harcama belgelerindeki tutarların, projede harcama
kalemleri bazında belirtilen tutarları aştığı durumda, bütçe kaleminde belirtilen Bakanlık destek
tutarını aşmayacak şekilde ödeme yapılır.

(7) Gelişme raporları dönemlerinde yapılan harcamalara ilişkin destek ödemelerinin
hesabında, yürütücü kurum türlerine göre belirlenen Bakanlık destek üst limitleri ve destek
oranları dikkate alınır.

(8) Gelişme raporları Kurul tarafından reddedilen projelere destekleme ödemesi yapıl-
maz.

(9) Hak edişe ilişkin destek ödemeleri, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla Türk Lirası ola-
rak yapılır.

(10) Proje hesabı, yürütücü kurum adına, T.C. Ziraat Bankası şubeleri nezdinde açılır.
(11) Destekleme ödemeleri yapıldıktan sonra doğabilecek masraflar yürütücü kurumun

sorumluluğundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Haklar ve Yükümlülükler

Fikri ve sınaî haklar
MADDE 29- (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonu-

cunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş, tescil, patent, faydalı model, teknoloji gibi her türlü fikri
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ürün ve proje çıktıları üzerindeki fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin hususlar, proje söz-
leşmesi ile düzenlenir.

(2) Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdı-
şında, araştırma ile ilgili bilimsel yayın yapabilir. Ancak sözleşmede, bilimsel yayın yapılması
için izin alınması şartı getirilen projelerde, bilimsel yayın yapılmadan önce Genel Müdürlükten
izin alınır.

(3) Proje kapsamında yapılan bilimsel yayınların bir örneği, gelişme ve sonuç raporunun
ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Proje ile ilgili yayınlarda proje ekibinde yer alan kişilerin isimleri yazılır.
(5) Projeler ile ilgili kamu kurumları dışında üçüncü taraflardan gelen bilgi/belge ta-

lepleri Genel Müdürlük tarafından karşılanmaz.
(6) Proje kapsamında satın alınan, makine-teçhizat, yazılım-donanım ve benzerlerinin

mülkiyetinin kime ait olacağı sözleşmede belirtilir.
Proje yürütücüsü ve proje yürütücü/ortağı kurum yetkilisinin sorumluluğu
MADDE 30- (1) Proje yürütücüsü ve proje yürütücü/ortağı kurum yetkilisinin sorum-

luluklarına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Proje yürütücüleri, mal ve hizmet alımlarının Ar-Ge mevzuatına uygun olarak ya-

pılmasından sorumludur.
b) Proje yürütücüsü ve proje yürütücü/ortağı kurum, proje faaliyetlerinin Ar-Ge mev-

zuatına ve sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur.
c) Proje yürütücü/ortağı kurum, gerektiğinde ibraz etmek üzere, proje kapsamında yap-

tığı harcamalara ve diğer faaliyetlere ilişkin tüm belgelerin asıllarını, proje bitiş tarihinden iti-
baren beş yıl süre ile muhafaza etmekten sorumludur.

ç) Genel Müdürlükçe istenmesi durumunda proje yürütücüsü ve proje yürütücü/ortağı
kurum, proje sonuçlarıyla/çıktılarıyla ilgili gerçekleşmeleri bildirmek ile sorumludur.

d) Proje yürütücü/ortağı kurum ile proje yürütücüsünün diğer sorumlulukları sözleş-
meyle belirlenir.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü
MADDE 31- (1) Proje yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve

kuruluşların etik kurallara uyma yükümlülüğüne ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Evrensel etik kurallar ile kamu görevlilerinin uymak zorunda oldukları etik davranış

ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak.
b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm

mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek.
c) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine uymak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mücbir Sebepler, Proje Desteğinin Durdurulması, İptali ve İdari Yaptırımlar

Mücbir sebepler
MADDE 32- (1) Bu Tebliğ çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı veya grev.
b) Yurtiçi/yurtdışı materyal temin edilememesi.
c) Proje yürütücüsü veya birinci derece yakınının, uzun süre yataklı/ağır tedavi gerek-

tiren hastalığının oluşması veya ölümü nedeniyle, proje yürütücüsünün projeyi yürütemeyecek
olması ve proje yürütücülüğü yapabilecek başka bir kişinin bulunamaması.

ç) Sabotaj veya patlamaların meydana getirdiği sonuçlar.
d) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ile salgın hastalıklar.
e) Ağır ekonomik bunalım nedeniyle veya başka sebeplerle olağanüstü hal ilanı.
f) Cumhurbaşkanı Kararında Destek Programına yer verilmemesi ya da Bakanlığın

Ar-Ge desteğini iptal etmesi veya Bakanlık dışında bir kuruma devretmesi.
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g) Projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın
hastalığının ortaya çıkması.

ğ) Yürütücü kurumun iflası, konkordato ilan etmesi veya hakkında iflasın ertelenmesi
kararı verilmesi.

Proje desteğinin durdurulması ve iptali
MADDE 33- (1) Mücbir sebeplerle geçici olarak yürütülemez hale gelen projeler, proje

yürütücüsü/yürütücü kurumun başvurusu ve/veya söz konusu hususların, daire başkanlığı/ye-
rinde izleme ekibi tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurul Kararı ile mücbir sebep süre-
since veya belirlenecek bir süre boyunca durdurulabilir.

(2) Projeyi durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının, proje yürütücüsü/yürütücü ku-
rum tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve/veya daire başkanlığı/yerinde izleme ekibi ta-
rafından tespiti üzerine Kurul Kararı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje bitiş
tarihine ilave edilir.

(3) Mücbir sebeplerle projenin yürütülmesinin mümkün olmayacağının anlaşıldığı du-
rumlarda, söz konusu projeye verilen destek, proje yürütücüsünün/yürütücü kurumun, başvu-
rusu veya bu durumun daire başkanlığı/yerinde izleme ekibi tarafından tespiti üzerine, Kurul
Kararıyla iptal edilir. Bu fıkraya göre desteği iptal edilen projeler için proje yürütücüsü ku-
rumdan o tarihe kadar yapılan ödemelerin iadesi istenmez. Bu projelerde Bakanlık desteğiyle
alınmış alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımdan, daire başkanlığı tarafından uygun gö-
rülenler ile Bakanlık desteğiyle alınmış ancak kullanılmamış durumda olan sarf malzemelerinin
tamamının, Kurul Kararı alınarak enstitülere teslim edilmesi istenir. Teslim edilmesi istenen
materyallerle ilgili proje yürütücüsü kurum veya proje ortağı kurum hak iddiasında buluna-
maz.

(4) Proje yürütücüsünün/yürütücü kurumunun kusur ve ihmallerinden kaynaklı olarak
projenin içeriğine veya sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde, proje dur-
durularak olumsuzlukların giderilmesi için Kurul tarafından süre verilebilir veya süre verilme-
den proje desteği doğrudan iptal edilerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme
olarak değerlendirilir ve 34 üncü maddeye göre işlem yapılır. Süre verilmesi durumunda, söz
konusu olumsuzlukların verilen sürede giderildiğinin, daire başkanlığı/yerinde izleme ekibi ta-
rafından tespit edilmesi durumunda, proje Kurul Kararı ile yeniden başlatılarak durdurulduğu
süre kadar proje bitiş tarihine ilave edilir. Ancak olumsuzlukların giderilmediğinin tespiti ha-
linde proje desteği Kurul Kararı ile iptal edilerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız
ödeme olarak değerlendirilir ve 34 üncü maddeye göre işlem yapılır.

(5) Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan, destek kapsamın-
da olan kalemleri için destek alındığının tespiti halinde proje için yapılmış Bakanlık destekleme
ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilerek, sözleşme imzalanmış olsa dahi Bakanlık ta-
rafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir ve 34 üncü maddeye göre işlem yapılır.

(6) Gelişme raporunun gönderilmemesi veya bu Tebliğde belirtilen tarihlerden sonra
gönderilmesi sebebiyle, Kurulda görüşülemeyen proje için proje yürütücüsü kurum, ilgili daire
başkanlığınca uyarılır, bu hususun tekrarı durumunda proje desteği Kurul tarafından iptal edi-
lerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 34 üncü
maddeye göre işlem yapılır.

(7) Sonuç raporunun bu Tebliğde belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi durumunda,
ilgili daire başkanlığınca proje yürütücüsü ve proje yürütücüsü kurum uyarılır, uyarılara rağmen
sonuç raporunun gönderilmemesi durumunda proje desteği Kurul Kararıyla iptal edilerek pro-
jeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 34 üncü maddeye
göre işlem yapılır.
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(8) Yürütücü kurum tarafından süresinden önce proje desteğinin iptal edilmesi talep
edildiği durumda, bu talep Kurul tarafından karara bağlanarak destek iptal edilir. Projeye ya-
pılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 34 üncü maddeye göre iş-
lem yapılır.

İdari yaptırımlar
MADDE 34- (1) Daire başkanlıkları proje kapsamındaki harcamalara ilişkin gelişme

raporları ekinde kendilerine ibraz edilen belgelerin, yetkileri kapsamındaki kontrolünden ve
kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere
ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği iti-
barıyla 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 hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Destek Programı kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere haksız yere yararlandığı tespit edi-
lenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(4) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine göre yapıla-
cak iş ve işlemler Kurul tarafından değerlendirilip karara bağlanır, Genel Müdürlükçe ilgili bi-
rimlere bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 35- (1) Bu Tebliğ gereği, Destek Programına başvuru şartları, değerlendirme

kriterleri, projelerin uygulanmasına, harcamaların ve ödemelerin gerçekleştirilmesine ilişkin
diğer hususlar ile bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak yönergede dü-
zenlenir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 36- (1) 3/8/2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araş-

tırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/24) yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi im-

zalanan projeler sonuçlanıncaya kadar, ödemelere esas hak ediş belgelerinin düzenlenmesinde
ve destek ödemelerinin gerçekleştirilmesinde, bu projelerin sözleşmelerinin imzalandığı tarihte
yürürlükte olan Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Kurul üyelerinden görev süresi devam edenler için yeniden görevlendirme yapıl-
maz.

Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3001 

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

 
 3091 

—— • —— 
Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3030 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2910 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YHT HATLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN MAKASLARDA MAKİNELİ TAMİRAT 

YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2023/261711 

1- İdarenin: 

a) Adresi: TCDD YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG 

AVM - ÇANKAYA / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası: 0312 520 63 59 Fax: 0312 520 62 49 

c) Elektronik Posta Adresi: osmankoksal2@tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: YHT Hatlarında İhtiyaç Duyulan Makaslarda 

Makineli Tamirat Yapılması Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak 

suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 29.03.2023 günü 

saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 

Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 

    2977/1-1 
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8,000 TON KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireçtaşı mal alımı işi açık ihale usülü ile ihale edilecektir 

1- İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2023/270746 

a) Adı : 2023 YILI KİREÇ TAŞI ALIMI 

b) Adresi : Yenişehir Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:18/36360  

  Kars/Merkez 

c) Telefon ve Faks Numarası : 474 213 57 21 - 474 213 57 33 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 8.000 ton Kireçtaşı Alımı 

b) Teslim Yeri/Yerleri : Kars Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin Süresi : İlk Teslimata 15 Agustos 2023 tarihinde başlamak  

  üzere fabrikanın vereceği termin programına göre  

  teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 10.04.2023 - 14.00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   

5- İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 350,00 (Üçyüzelli TL) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6- Teklifler, 10.04.2023 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Kars Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 18/36360 Kars/ Merkez 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3049/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıda (tapu bilgileri, imar durumları vb.) özellikleri 

yazılı olan taşınmazların Kira Karşılığı Yapım Modeli İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

İhale Tarihi / Günü / Saati : 30 Mart 2023 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde 

İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2 

 

1- TAŞINMAZ BİLGİLERİ 

1 

Mahalle 
Ada / Parsel 
Yüzölçüm ü 

İmar Durumu 
Muhammen 

Bedel 
(Aylık) 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

Ek Teminat 
Bedeli 

İhale 
Saati 

Yıldırım 
Beyazıt 

5028 / 1 
(13.136,03) 

Vazo Kule – 
Seyir Terası – 

Sosyal Kültürel, 
Ticaret Tesis 

Alanı 

200.000,00.-
TL + KDV 

2.160.000,00.-
TL 

1.000.000,00.
-TL 

14.00

İhalenin Yöntemi: İhale, muhammen bedelin (200.000,00.-TL+KDV) artırımı şeklinde 
gerçekleşecektir. İhale sonucu belirlenecek olan bedel -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların 
kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında artırılacaktır.

İşin Takvimi: 

Kullanım Fonksiyonu 
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kira Karşılığı Vazo Kule 
Binası Yapılması ve Bütün Olarak İşletilmesi 

İşin Toplam Süresi 
30 Yıl (360 ay) (10.950 gün) 
(Yer teslim tarihinden itibaren yapım süresi dahil) 

Yer Teslimi 
Noter huzurunda Sözleşme imzalanmasından itibaren 
15 takvim günü içinde 

İnşaat Süresi 
2 Yıl (24 Ay) (730 Gün) (Yer teslim tarihinden 
itibaren) 

İşletme Süresi 28 Yıl (840 ay) (10.220 gün) (Yapım sürecinden sonra)

2- TAŞINMAZ BİLGİLERİ 

2 

Mahalle 
Ada / Parsel 
Yüzölçümü 

İmar Durumu 
Muhammen 

Bedel TL 
(Aylık) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli TL 

Ek Teminat 
Bedeli TL 

İhale 
Saati 

Enne 

340 / 1 
40.269,85 m² 

341 / 1 
13.051,16 m² 

342 / 1 
10.839,20 m² 

343 / 1 
7.514,85 m² 

Konaklama 
Turizm Alanı 

20.000,00.- 
TL + KDV 

180.000,00.- 
TL 

100.000,00.- 
TL 

14.15

İhalenin Yöntemi: İhale, muhammen bedelin (20.000,00.-TL+KDV) artırımı şeklinde 
gerçekleşecektir. İhale sonucu belirlenecek olan bedel -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların 
kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında artırılacaktır.
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İşin Takvimi: 

Kullanım Fonksiyonu 
Enne Mahallesi Turizm – Ticaret – Spor ve Konaklama 
Tesisleri Yapılması ve Bütün Olarak İşletilmesi 

İşin Toplam Süresi 
25 Yıl (300 ay) (9125 gün) 
(Yer teslim tarihinden itibaren yapım süresi dahil) 

Yer Teslimi 
Noter huzurunda Sözleşme imzalanmasından itibaren 
15 takvim günü içinde 

İnşaat Süresi 
1 Yıl (12 Ay) (365 Gün) (Yer teslim tarihinden 
itibaren) 

İşletme Süresi 24 Yıl (288 ay) (8760 gün) (Yapım sürecinden sonra) 

3. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları): 
3.1.  Gerçek kişiler için:  
3.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3.1.2. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep 

telefonu numarası, 
3.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 
3.1.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz 

teminat mektubu aslı, 
3.1.5. T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı, 
3.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnameleri 
3.2.  Tüzel kişiler için: 
3.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi 
3.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter 

tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi 
3.2.3. İhaleye katılanın vekaleten katılması halinde vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, 
3.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği devam eden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
3.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep 

telefonu numarası, 
3.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 
3.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz 

teminat mektubu aslı, 
3.2.8. T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı, 
3.3. İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (500,00.-TL varsa vergiler 

dahil) 
4. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz 

olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış 
olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan 
hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için 
verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı 
olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve 
kesin olarak kabul edilecektir. 

5. İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar Kütahya 
Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim 
etmeleri zorunludur. 

6. İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) ücretsiz görülebilir. 

   3069/1-1 
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DELME EKİPMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

DELME EKİPMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent 

Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2322024 

b) IKN : 2023 / 269073 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Delme Ekipmanları – 4 kalem 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/Zonguldak 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 

Ambarı/Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3- İhalenin   

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 

125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 04.04.2023 Salı günü saat : Saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
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4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

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

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

b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 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 bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

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, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki T.C. Merkez Bankası 

çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 

alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede kısmı teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17. Diğer hususlar: 

İlan olunur. 

    3037/1-1 
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MARTOPİKÖR SİVRİCİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

MARTOPİKÖR SİVRİCİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak  

  Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve 

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat  

  Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125  

  ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde  

  (Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22  

  Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif  

  Alma Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent  

  Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2322025 

b) IKN : 2023 / 269112 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Martopikör Sivrici - 1.300 adet 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve 

  İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve  

  Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm  

  Şefliği Ambarı/Zonguldak Karadon  

  Taşkömürü İşletme Müessesesi  

  Ambarı/Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından  

  yüklenicinin kendisine veya tebligat için  

  gösterdiği adrese yapılacak işe başlama  

  talimatının tebliğinden itibaren teslim  

  süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı  

  Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.  

  No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 04.04.2023 Salı günü saat: 15:00 
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4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1- a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,   

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 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 bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 
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4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
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, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamda en 

düşük olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmı teklif verilemeyecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır.   
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17. Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
 3046/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2023 – Sayı : 32137 

 

ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci 

maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı 

Teklif usulüne göre, onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, 

aşağıda  belirtilen şartlar çerçevesinde 10 yıllığına ihale edilecektir. 

İLİ Çanakkale 

İLÇESİ Merkez 

MAHALLESİ Barbaros 

PAFTA NUMARASI 31l3d30l2a 

ADA/PARSEL 
NUMARALARI 

1422 / 78 

YÜZÖLÇÜMÜ 5.711,09 m² 

VASFI Yurt 

MUHAMMEN BEDEL 
 6.512.000,00 TL 
(altımilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
195.360,00 TL 
(yüzdoksanbeşbinüçyüzaltmış Türk Lirası) 

İHALE TARİH VE 
SAATİ 

31.03.2023 Cuma günü saat: 10.00  

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü Makamı’nın 

18/03/2022 tarihli ve 213334 sayılı onayına istinaden; 

1- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak 

üzere; 

a) Sözleşme süresinin toplam 10 yıl olması, 

b) Kira bedellerinin; İlk yılın aylık kirasının 1.000,00 TL, 2. yılın aylık kirasının 

35.000,00 TL + Önceki yılın yıllık TÜFE artışı olması, 3. yıldan işin (10. yılın sonuna kadar) 

süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık 

Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin 

aylık kira bedeli olarak alınması, 

2- Taşınmazın tapu kaydında kaldırılması gerekli şerh ve beyanların bulunması 

durumunda bu takyidatların kaldırılması, taşınmaz üzerindeki yurt binasının kullanıma 

açılabilmesi için gerekli tadilat projesinin hazırlanarak İdarenin ve ilgili diğer kurumların izin ve 

onayları alındıktan sonra gerekli tadilatın yapılması, gerekli mefruşat ve teçhizatın döşenmesi; bu 

amaçla yapılacak tüm işlerin masraflarının ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri alma 

sorumluluğunun yükleniciye ait olması; inşaat ve tadilat süresinin, sözleşmenin imzalandığı 

tarihten itibaren 1 yılı geçmemesi, 

3- İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz 

raporunda kira bedelinin tespitinde esas alınan taşınmaz üzerindeki mevcut binanın bugünkü kat 

alanları esas alınarak tespit edilen 4.028 m2 inşaat alanında herhangi bir sebeple oluşabilecek 

azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, bu inşaat alanında öncelikle İdare daha 

sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması 

halinde ise, ihalede kesinleşen sözleşmeye esas kira bedellerinin kira/m2 oranı üzerinden artış 

yapılarak yansıtılması, 
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4- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

5- Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmındaki "2565 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Alınmadıkça Kiralayamayacakları 

Bölge İçerisinde kalmaktadır" hükmü gereğince işin yüklenicisinin ilgili beyan kapsamında 

kalması halinde, ilgili kurumdan gerekli izinlerin işin yüklenicisi tarafından alınamaması halinde 

sözleşmenin feshedilerek yatırılan teminatın irat kaydedilmesi ve idareden herhangi bir hak talep 

edilmemesi, 

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz üzerindeki bina yurt olarak kullanılmak üzere onarım 

karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 10 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır. 

B)  İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 

Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C)  İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 

Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, Balıkesir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 

TR270021000000300001000001 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 

idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1- İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 

2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 

vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 

3- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair makamdan (STK 

olması halinde faaliyet belgesi) belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece 

onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel 

kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

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

b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (STK olması halinde yetki 

belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir yönetim kurulu kararının aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti) 

5- İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
6- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 

maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın 
Balıkesir Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi 

nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı 
dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz 

olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 
7- İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi 
8- Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 
9- Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 
a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 
b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı 

taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak 
üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli 

Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 
c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

d) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
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belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe 

uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde 

öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

10- İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

11- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

12- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu, 

13- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu, 

14- Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Bu 

taahhütname noter onaylı düzenlenecektir), 

15- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9d), (10), (11), (12) ve (14) 

bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 

aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

E)  İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 

ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 

taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F)  Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G)  Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 

ödenecektir. 

H)  İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 

    2982/1-1 
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1000 GR TTYY ALTINBAŞ DEMLİK POŞET SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 250.000 adet 1000 gr TTYY Altınbaş demlik poşet %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2023 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    3062/1-1 
—— • —— 

2 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü (İyidere-Rize) 

ihtiyacı olan 2 Kalem Ambalaj Malzemesi [Toplam 750.000 Adet 40 gr. Herdem Yeşil Süzen 
Poşet Çay Kutu İskeleti (6 Çeşit) - Toplam 18.750.000 Adet 40 gr. Herdem Yeşil Süzen Poşet 
Çay Dış Zarfı (6 Çeşit)), %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.04.2023 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    3063/1-1 
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1000 GR KAMELYA ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR  
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 60.000 kg 1000 gr Kamelya Çayı Baskılı Bobin %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2023 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.  
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

    3067/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 

 
 3093/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 3039/1-1 
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Tokat İli Karayaka Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Tokat İli Karayaka Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 
Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, 
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan 
atama yoluyla hizmetli alınacaktır. 

 

Sıra No 
Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyet 

KPSS 

Puan Türü

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 Hizmetli YH 11 1 

Herhangi bir 

Ortaöğretim 

Kurumundan (Lise 

veya Dengi Okul) 

mezun olmak, 

En az (A2) sınıfı 

sürücü belgesi 

sahibi olmak, 

Erkek 

Kadın 
P94 

En az 60 

puan 

almak 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemize yukarıda belirtilen boş hizmetli kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen hizmetli kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir; 

1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 
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3. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az  (A2) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında adaylar; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

http://www.karayaka.bel.tr temin edeceklerdir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Belediyemizce tasdik edilebilir), 
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
Belediyemizce tasdik edilebilir), 

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir) 

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak) 
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Belediyemizce tasdik edilebilir. 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla 

yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza 
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik 
edilecektir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, memur kadrosu için yapılacak yazılı sınava katılabilmeleri için; 
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 27.04.2023 – 02.05.2023 tarihleri arasında 

Karayaka Beldesi, Hürmüzlü mah. Cumhuriyet meydanı, No: 9 adresine Şahsen veya iadeli 
taahhütlü posta yoluyla, Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.karayaka.bel.tr internet 
adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. 

2. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri 
içerisinde Belediyemizin http://www.karayaka.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir. 

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: 
1. Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadrosu 
için yazılı sınava çağırılacaktır. 

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların 
değerlendirilmesini müteakip 04.05.2023 tarihinde Belediyemizin (http://www.karayaka.bel.tr) resmi internet 
sayfasında ilan edilecektir. 

4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerine 
(http://www.karayaka.bel.tr) resmi internet adresinden erişebilecektir. Ayrıca Sınav Giriş 



19 Mart 2023 – Sayı : 32137 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Belgeleri, sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde 
belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

5. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri 
başvuranın sorumluluğundadır. 

6. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

7. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Hizmetli Memur alımı için yazılı sınav 08.05.2023 tarihinde Saat 14:00’de başlamak 

üzere, “Karayaka Beldesi, Hürmüzlü mah. Cumhuriyet meydanı, No: 9” adresinde yazılı sınav 
yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde de sınava devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan 
veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava 
katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır. 

Sınav Konuları: 
Yazılı sınav; 
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
● 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
● Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki 

ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Memur kadrosu sınavında değerlendirme: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav 
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurumumuz tarafından yapılan yazılı sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Kurumumuzun 
(http://www.karayaka.bel.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuzun internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 
    3027/1-1 
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RABOBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 3033/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2023 – Sayı : 32137 

 

 



19 Mart 2023 – Sayı : 32137 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2023 – Sayı : 32137 

 

 
 3034/1-1 
  



19 Mart 2023 – Sayı : 32137 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2023 Tarihli ve 2023/151 Sayılı Kararı ve Eki

Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı Geçici Seçim Kurulları ve
Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme
İşlemlerine İlişkin 145 Sayılı Genelge

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


