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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN 

GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren

atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken
asgari şartlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4’ünde yer alan atık listesindeki atıkları işleyen
ve faaliyet konusu ile idari ve teknik kriterleri başka bir mevzuatta düzenlenmeyen; 

a) Toplama ayırma tesislerini,
b) Diğer ön işlem yapan tesisleri,
c) Hurda metal işleme tesislerini,
ç) Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti gerçekleştiren tesisleri,
d) Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerini,
e) Tehlikeli atık geri kazanım tesislerini,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, faaliyet konusu ile idari ve teknik kriterleri başka bir mevzuatta

düzenlenen atık işleme tesislerini kapsamaz. Ancak ilgili mevzuatında aksi bir hüküm bulun-
mayan ön işlem, ara depolama, geri kazanım veya bertaraf faaliyeti yapan atık işleme tesisle-
rinin kapatma işlemleri için 12 nci maddede yer alan hükümler uygulanır.  

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci,

11 inci ve 12 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve
103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Atık işleme: Atıkların ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere 2/4/2015 tarihli

ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-2/A ve
EK-2/B’sindeki geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini,

b) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç
olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-2/A ve EK-2/B’sindeki faaliyetlerle
geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi, 

c) Atık kabul birimi: Atık işleme tesisinde işlenecek atıkların tesise kabulü işlemlerinin
yerine getirilmesi ve işlemeye tabi tutuluncaya kadar bekletilmesi için gerekli ünitelerden olu-
şan alanı ve/veya alanları içeren birimi,

ç) Ara depolama tesisi: Atıkların ön işlem, geri kazanım veya bertaraf tesislerine ulaş-
tırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı
tesisi,  
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d) Ayrıştırılmış atık stok sahası: Toplama ayırma tesislerinde ayrılan atıkların, diğer ön
işlem faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde ise işlem sonucunda elde edilen atıkların
atık işleme tesislerine gönderilinceye kadar bekletildiği alanları,

e) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
f) Bakiye atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen

veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,
g) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı
belgesini kapsayan lisansı,

ğ) Deneme üretimi: Atık işleme tesisinde geri kazanım sonrası elde edilecek madde
ve/veya malzemenin 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasına uygunluğu ve proses yetkinliğinin
ispatı amacıyla yapılan çalışmayı,

h) Geri kazanım tesisi: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame
edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve
Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-2/B’sinde listelenen işlemlerden herhangi birini gerçekleş-
tiren atık işleme tesislerini,

ı) Hurda metal işleme tesisi: EK-2’de listelenen atıkları parçalamak/boyutlarını küçült-
mek suretiyle kalitesini artırmak amacıyla faaliyet gösteren atık işleme tesislerini, 

i) İl müdürlüğü: Çevre ve şehircilik il müdürlüğünü,
j) Kapatma planı: İşletme sahibinin talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi veya Ba-

kanlık/il müdürlüğü tarafından resen atık işleme tesisinin kapatılmasına karar verilmesi halinde
kapatma sonrası olası olumsuz çevresel etkilere, kontrol ve izleme işlemlerinin nasıl gerçek-
leştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde yönetileceğine ilişkin bilgileri içeren planı,

k) Kütle-denge bildirimi: Atık işleme tesisine kabul edilen ve işlenen atıklar ile bakiye
atıklara ve atık işleme faaliyeti neticesinde oluşan/üretilen ürünlere ilişkin Bakanlığın çevrimiçi
sistemi kullanılarak yapılan bildirimi,

l) Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özel-
liklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uy-
gulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

m) Toplama ayırma tesisi: EK-1’de listelenen atıkların toplanarak cinslerine göre sı-
nıflandırılması amacıyla ayırma işlemlerinin gerçekleştirildiği atık işleme tesisini,

n) Tutarlılık kontrolü: Atığın taşınması işlemlerinde atığı taşıyan tarafından, boşaltılması
aşamasında ise atık işleme tesisi tarafından yapılan; atık üreticisi, atığın miktarı, atığın kodu,
atık işleme tesisi bilgileri ve atığın beyan edilen atık ile aynı olduğunun doğruluğuna ilişkin
kontrolü,

o) Yeniden kullanıma hazırlama: Atık olan ürün veya ürün bileşenlerinin başka ön iş-
leme tabi olmasına gerek kalmadan temizleme, onarım ya da kontrol işlemleri ile tasarlandığı
şekle getirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yöne-

timinin her aşamasında yükümlülükler açısından müteselsilen sorumlu olup atıkların çevre ve
insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla, bu faaliyetler sonucu meydana
gelen çevresel zararı azaltmakla, durdurmakla ve gidermekle yükümlüdürler.

(2) Atıkların, ekonomiye katkı sağlaması ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının
azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır.
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(3) Atıkların işlenmesi sonucunda elde edilen ürünlerin/malzemelerin, ayrıştırılmış atık-
ların, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünlerin kullanılması veya yönetilmesinde
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) EK-1’de yer almadığı için toplama ayırma tesisine gönderilemeyen atıklar, ilgili
mevzuata uygun olarak; ara depolama, geri kazanım veya bertaraf faaliyeti yapan atık işleme
tesislerine gönderilir.  

(5) Geri kazanılamayan atıklar, bu Yönetmelik kapsamındaki geri kazanım faaliyeti
gerçekleştiren atık işleme tesislerine kabul edilemez, bu atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliğinin
EK-2/A’sında belirtilen yöntemlerden biriyle bertaraf edilir.

(6) Atık işleme tesislerinin ilgili idarelerden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatına
sahip olmaları zorunludur. Atık işleme tesislerine Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre ve-
rilen geçici faaliyet belgeleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularında çevre izin ve lisans
belgesi olarak değerlendirilir.

(7) Bakanlık atık işleme tesislerinden, proses yetkinliğinin ispatı amacıyla geçici faa-
liyet belgesi değerlendirme sürecinde deneme üretimi gerçekleştirilmesini ve deneme üretimi
sonucunda ilgili kurum ve/veya kuruluşlarca hazırlanan sonuç raporunu sunmasını istemeye
yetkilidir.

Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları

belirlemekle, 
b) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik gerekli idari tedbirleri almakla, ulusal ve

uluslararası iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla,
c) Bu Yönetmelik kapsamındaki atık işleme tesislerine Çevre İzin ve Lisans Yönetme-

liğine göre çevre lisansı vermekle ve bu tesisleri denetlemekle,
ç) Atık işleme tesislerinin faaliyetlerinin izlemesini sağlamak ve kontrolünü yapmakla,

atık işleme tesisleri tarafından kullanılan Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarına ilişkin iş ve iş-
lemleri yürütmekle,

görevli ve yetkilidir.
İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;
a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla,
b) Sunulan atık işleme tesisi kapatma planlarını değerlendirmek ve onaylamakla, tesiste

yerinde inceleme ve tespitler yapmakla,
c) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde lisans vermekle sorumlu olduğu atık işleme

tesislerine çevre lisansı vermekle,
ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki bütün faaliyetlerin uygunluğunu izlemek ve denetle-

mekle,
d) Tutarsızlık ve uyuşmazlık durumunda atık işleme tesisleri tarafından tesise kabul

edilmeyen atıkların, ilgili mevzuata uygun şekilde yönetilip yönetilmediğinin takibini yap-
makla,

e) İl sınırları içinde faaliyette bulunan atık işleme tesislerinin, Bakanlığın çevrimiçi bil-
dirim ve beyan uygulamalarına kayıtlarını ve beyanlarını sağlatmakla ve bu tesislerin bildi-
rimlerini periyodik olarak izlemekle,

görevli ve yetkilidir.
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Ön işlem ve geri kazanım tesislerinin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki atık işleme tesisleri;
a) Tesisin işletilmesi ile ilgili bu Yönetmelik hükümleri ve Atık Yönetimi Yönetmeli-

ğinin 10 uncu maddesi hükümlerine uymakla,
b) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre çevre lisansı almakla ve çevre lisansı kap-

samında yer almayan atıkları tesisine kabul etmemekle,
c) İşlenmeye uygun olmayan atıkları tesisine kabul etmemekle,
ç) Tesise kabul edilecek atıkların tutarlılık kontrolünü yapmakla, tutarsızlık ve uyuş-

mazlık durumunda tesise kabul edilmeyen atıkları 24 saat içinde il müdürlüğüne bildirmekle,
d) Atıkların güvenli bir şekilde yönetilmesi için personelin eğitimini sağlamakla/sağ-

latmakla veya ilgili alanda Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış Mesleki Yeterlilik
Belgesi bulunan personel çalıştırmakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa ve di-
ğer ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermekle,

e) Tesisin ömrünü tamamlaması, tesisin kapatılmasına karar verilmesi veya tesisin çevre
lisansının yenilenmemesi durumunda tesise atık kabul etmemekle, çevrimiçi kütle-denge bil-
dirimlerini tamamlamakla ve EK-3’te yer alan formata uygun olarak kapatma planı hazırlayarak
tesisin bulunduğu ilin il müdürlüğüne onaylanmak üzere sunmakla, 

f)  Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olarak bildirim ve beyanlarını yapmakla,
faaliyet konularına göre; tesise kabul edilen, işlenen atıklar ile bakiye atıkların ve atık işleme
faaliyeti sonucunda oluşan ürünlerin/malzemelerin/ayrıştırılmış atıkların bilgilerini içeren küt-
le-denge bildirimlerini fiziki işlemler ile eş zamanlı olarak yaparak onaylamakla,

g) Tesisin gerek işletilmesi sırasında gerekse işletme sonrasında oluşması muhtemel
çevresel kirliliğin önlenmesi ve/veya oluşan kirliliğin giderilmesi ve tesiste bulunan atıkların
yönetilmesi amacıyla usul ve esasları ile miktarı Bakanlıkça belirlenen teminatı çevre lisansı
başvurusunda Bakanlığa vermekle,

ğ) Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Tehlikeli Maddeler ve Tehli-
keli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmakla,

h) Geçici faaliyet belgesi aşamasından sonra çevre izin ve lisans belgesi başvurusunda
iş yeri açma ve çalışma ruhsatını sunmakla,

ı) Bakanlıkça istenmesi halinde bildirilen esaslar doğrultusunda deneme üretimi ger-
çekleştirmekle ve deneme üretimine ilişkin hazırlanan sonuç raporunu Bakanlığa sunmakla,

yükümlüdür.
(2) Atık işleme tesisleri tarafından tesise kabul edilen atıkların, atığın tesise kabul edil-

diği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işlenmesi gerekir. Ancak bu süre zorunlu hallerde Ba-
kanlığın uygun görüşü ile uzatılabilir.

(3) Atık işleme tesislerinin atık kabul birimlerinde anlık olarak bulundurulabilecek atık
miktarı kapasite raporunda yer alan yıllık atık tüketim miktarını geçemez. Kapasite raporu dü-
zenlenemeyen durumlarda kapasite raporu yerine geçen yetkili makamlardan alınmış diğer bel-
gelerde belirtilen yıllık atık tüketim miktarı esas alınır. Kapasite raporundan muaf olduğuna
dair yetkili makamlardan alınmış belge sunan tesisler ise yıllık atık tüketim miktarlarını gös-
teren kurumsal akademik raporu çevre lisansı başvurusunda Bakanlığa sunarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Şartlar ve Kapatma İşlemleri

Ön işlem ve geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken genel şartlar 
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki atık işleme tesislerinde aşağıda belirtilen

genel şartlar sağlanır:
a) Tesislerde tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafı, tesis güvenliğini sağ-

layacak ve personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde; beton, tuğla, briket,
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taş örme ve benzeri yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde çevrilir. Belirtilenler haricindeki
malzemeler ile etrafı çevrili olan tesislerin ise yapının mukavemetini arttırıcı yönde beton di-
rekler, demir parmaklıklar ve çelik konstrüksiyon gibi yapı malzemesi ile kalıcı olarak destek-
lenmesi sağlanabilir.

b) Tesislerde birbirinden bağımsız olacak şekilde; atıkların tesise girişte kontrolünün,
tartım ve kayıt işlemlerinin yapıldığı ve atıkların işlenmek üzere bekletildiği 10 uncu maddede
şartları belirtilen atık kabul birimi, atık işleme faaliyetinin gerçekleştiği alan, geçici depolama
alanı, faaliyet konusuna göre 11 inci maddede şartları belirtilen ayrıştırılmış atık stok
sahası/ürün stok sahası, otopark, idari ve teknik büro  bölümleri bulunur. 

c) Tesisin bakiye atıkları ile atık işleme faaliyeti dışında kalan diğer faaliyetleri sonucu
oluşan atıklarının geçici depolanması amacıyla oluşturulacak geçici depolama alanında Atık
Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen şartlar sağlanır.

ç) Tesislerde, işleme faaliyetlerinin gerçekleştiği alanların ve atık ile temas halinde olan
alanların tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden
yapılır. Herhangi bir sebeple atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon
veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda
uygun eğimler verilerek ayrı toplama mekanizması oluşturulur. 

d) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır. 
e) Tesislerde gürültü, toz, koku gibi kirleticilere karşı ilgili mevzuatta tanımlanan her

türlü önleyici tedbir alınır. 
f) Metal atık kabul edilecek tesislerde, radyasyon kontrolü yapılabilmesi için Türkiye

Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan teknik uygunluğuna ilişkin onay alınmış
radyasyon ölçüm cihazları kullanılır ve cihazın kullanımına yönelik ilgili kurumdan eğitim ser-
tifikası onaylı personel bulundurulur. 

g) Tesislerde yer alan tüm ekipmanlar firmanın demirbaşına kaydedilir ve bu ekipmanlar
atık işleme tesislerinin kapasite raporunda, kapasite raporu düzenlenemeyen durumlarda kapasite
raporu yerine geçen yetkili makamlardan alınmış diğer belgelerde gösterilir. Kapasite rapo-
rundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge sunan tesislerden ekipmanların
bu raporlarda gösterilmesi şartı aranmaz.

ğ) Tesisler tarafından çevre lisansı başvurusunda, talep edilen atık kodlarının seçilen
atık işleme prosesinde işlenmeye uygun olduğuna ilişkin Bakanlıkça belirlenen formatta ha-
zırlanan teknik uygunluk raporu ile iş akım şeması ve proses özeti sunulur, Bakanlıkça gerekli
görülmesi halinde, tesislerden ilave ekipman ile bilgi ve/veya belge istenebilir.

h) Tesislerde, tesise kabul edilen, işlenen ve tesisten çıkan ürün/malzeme ile atıklara
ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kaydedildiği veri kayıt sistemi bulunur. Veri kayıt sistemine
girişi yapılan bilgilere ait belgeler en az beş yıl süreyle muhafaza edilir. 

ı) Tesislerde, araç kantarı ile tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen atıkların takibi
için tesis giriş ve çıkış noktalarına uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera kayıt sistemi
teşkil edilir ve elde edilen kayıtlar en az otuz gün süreyle saklanır. EK-1’de yer alan metal, ka-
ğıt-karton, plastik, cam, ahşap, tekstil kategorilerden sadece tek bir kategoride atık kabul eden
toplama ayırma tesislerinde araç kantarı yerine tesis kapasitesine uygun kantar bulundurulabi-
lir.

i) Tesislerin organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi
giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde (a) bendinde belirtilen
etrafının yapı malzemesi ile kalıcı olarak çevrili olması şartı, girişlerinde radyasyon kontrol
sistemi ile yeterlik sahibi personel bulunması durumunda (f) bendinde belirtilen radyasyon öl-
çüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde araç kantarı olması durumunda ise (ı) bendinde
belirtilen araç kantarı bulundurma şartı aranmaz. 
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j) Atıklara ön işlem faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde, tehlikeli ve tehli-
kesiz atıkların birlikte aynı makine ve ekipmanlarla aynı proseste işlenmesi halinde elde edilen
atıklar tehlikeli atık olarak yönetilir.

k) Ön işlem faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde işlenen atıkların çevre li-
sanslı tesislerde geri kazanımı veya bertarafı sağlanır.

l) Geri kazanım tesislerinde, geri kazanım prosesi uyarınca gerçekleştirilmesi gereken
ön işlem faaliyetlerinden sonra elde edilen atıkların aynı tesiste geri kazanılması şartıyla uy-
gulanan ön işlem, geri kazanım faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

(2) Atık işleme tesislerinde 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile getirilen yükümlülüklere uyulması zorunludur. 

(3) Atık işleme tesislerinde 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile getirilen
yükümlülüklere uyulması zorunludur. 

(4) Aynı adreste, aynı işletmeye ait birden fazla atık işleme tesisine sahip entegre tesis-
lerde birinci fıkrada tesislerden istenen; araç kantarı, radyasyon ölçüm cihazı, geçici depolama
alanı, otopark, idari ve teknik büro bölümleri ortak kullanılabilir. 

(5) Tesislerin faaliyetlerine yönelik ulusal işyeri ve proses yeterlilik standardı bulun-
ması/yayımlanması durumunda, tesislerden bu standartlara da uyulması Bakanlıkça istenebilir.
Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(6) Tesislerin kurulum, işletim ve bakım süreçleri ile kullanılacak prosese yönelik tek-
noloji seçiminde mevcut en iyi teknikler esas alınır. Atık işleme tesislerine dair mevcut en iyi
tekniklere ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(7) Bakanlık ve/veya il müdürlüğü atık işleme tesislerinden bu maddede yer alan hu-
suslara ilişkin ve/veya ilave olarak bilgi veya belge istemeye yetkilidir.

Atık kabul birimi 
MADDE 10 – (1) Tesiste işlenecek atıkların tesise kabulü işlemlerinin yerine getirilmesi

ve işlemeye tabi tutuluncaya kadar bekletilmesi için atık kabul birimi oluşturulur. Bu birime
ait üniteler tek bir alanda olabileceği gibi tesis ve işlenecek atık özelliğine göre tesis içerisinde
ayrı alanlarda da teşkil edilebilir. Tesise gelen atıkların tesis girişinde tutarlılık kontrolünün,
tartımının ve kayıt işlemlerinin yapıldığı noktalarda ve atıkların tesiste işlenmeye alınıncaya
kadar bekletildikleri atık kabul birimlerinde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde
gerekli tedbirler alınır.

(2) Atık kabul biriminde aşağıda belirtilen şartlar sağlanır:
a) Atıkların bekletileceği alanlar meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri ve 9 uncu

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde en az üç tarafı yapı malzemesi ile
kalıcı olacak şekilde kapatılır. Atık kabul alanlarında atıkların her yönden sızdırmazlığı sağ-
lanmış, meteorolojik olayların etkilerine karşı korunaklı ve kapalı; tank, konteyner, IBC tank
ve benzeri ekipmanlarda depolanması halinde bu ekipmanların ayrıca üzerinin kapalı olması
şartı aranmaz.

b) EK-1 ve EK-2’de yer alan atıklardan sadece metal atıkların bekletileceği alanlardan,
bu fıkranın (a) bendinde belirtilen üzerinin kapalı olarak tesis edilmesi şartı aranmaz. 

c) Tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden
yapılır. Herhangi bir sebeple atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon
veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda
uygun eğimler verilerek ayrı toplama mekanizması oluşturulur. Bu sıvılar alıcı ortama verile-
mez. 

ç) Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli tedbirler alınır ve drenaj kanallarına
bağlı yağ tutucular bulundurulur.
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d) Sızma veya dökülmelere karşı atığın türüne uygun absorban malzeme bulundurulur.
e) Atık kabul alanları, kabulü yapılan atıkların verimli bir şekilde işlenmesinin sağlan-

ması için atıkların özelliklerine ve bekletme sürelerine göre yeterli sayıda ve kapasitede bö-
lümlere ayrılır. Söz konusu bölümler oluşturulurken atığa uygulanacak fiziksel, kimyasal, bi-
yolojik işlemler dikkate alınır ve atıklar birbiri ile reaksiyona girmeyecek şekilde biriktirilir.
Atık kabul alanlarında atıkların ayrımı, araya paneller konularak bölmeler oluşturmak suretiyle
olabileceği gibi atığın özelliklerine uygun tank, konteyner ve benzeri ekipman kullanımıyla da
gerçekleştirilebilir. Her bir bölmede/konteynerde bekletilen atığın kodu belirtilir. 

(3) Atık kabul birimi için Bakanlıkça/il müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep
edilecek ilave tedbirler alınır.

Ayrıştırılmış atık stok sahası ve ürün stok sahası  
MADDE 11 – (1) Toplama ayırma tesislerinde ayrılan kağıt, plastik, cam, metal ve

benzeri ayrıştırılmış atıkların, atıklara geri kazanım veya bertaraf öncesi diğer ön işlem faaliyeti
gerçekleştiren atık işleme tesislerinde ise işlem sonucunda elde edilen atıkların atık işleme
tesislerine gönderilinceye kadar bekletildiği ayrıştırılmış atık stok sahasında;

a) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şart-
ların sağlanması zorunludur.

b) Ayrıştırılmış atıklar özellikleri dikkate alınarak yeterli alanda, uygun bölme/kap/kon-
teyner ve benzeri içerisinde atık kodu belirtilerek bekletilir.  

c) Bakanlıkça/il müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep edilen ilave tedbirler alı-
nır.

(2) Tesislerde elde edilen ürünlerin satış öncesi bekletildiği ürün stok sahaları diğer atık
işleme faaliyetinin gerçekleştiği bölümlerden ayrı bir alanda/ayrı bir bölümde tesis edilir. Ürün
stok sahalarında bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz. 

Atık işleme tesislerinin kapatılması 
MADDE 12 – (1) Atık işleme tesisi, il müdürlüğünden kapatma planı onayı alınmadan

ve kapatma sonrası gereken çevresel etkiler, kontrol ve izleme işlemleri gerçekleştirilmeden
kapatılamaz.

(2) Atık işleme tesisinin, sahibi tarafından kapatılmak istenmesi ve/veya resen Bakan-
lığın/il müdürlüğünün kapatılmasına karar vermesi halinde, EK-3’te yer alan kapatma planı
formatına uygun olarak hazırlanan kapatma planı tesis sahibi tarafından il müdürlüğüne sunulur
ve onay alınır. 

(3) Sunulan kapatma planı kapsamında il müdürlüğünce yerinde inceleme yapılır. Ka-
patma planında eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksiklikler il müdürlüğünün
belirleyeceği süre içerisinde tamamlanır ve tekrar onaya sunulur. Eksiklik bulunmaması/gide-
rilmesi halinde il müdürlüğü tarafından kapatma planı onaylanır. 

(4) Onaylanan kapatma planına göre tesiste bulunan atıkların yönetimi sağlanır. Atık-
ların onaylı kapatma planına göre atık işleme tesislerine gönderilmesi ve çevrimiçi kütle-denge
bildirimlerinin tamamlanması sonrasında il müdürlüğüne başvurulur ve il müdürlüğünce ye-
rinde tespit yapılır.

(5) Atıkların tesisten gönderildiğinin tespiti sonrasında tesisin çevre lisansı Bakanlık/il
müdürlüğü tarafından iptal edilir. 

(6) Tesis yerleşkesi, binası ve makine ekipmanlarına ilişkin onaylı kapatma planı kap-
samında işlemlere başlanır. 

(7) Tesisin kapatılması durumunda arındırılması, temizlenmesi, sökülmesi ve yıkılması
çalışmaları sırasında ve sonrasında il müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılarak kapatma
sürecinin tamamlandığı Bakanlığa bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Şartlar

Ön işlem ve geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken özel şartlar
MADDE 13 – (1) Toplama ayırma tesislerine, faaliyet konularına göre EK-1’de yer

alan atıklardan uygun olanlar ve/veya 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen/toplanan kağıt, karton,
cam, plastik ve metal atıklar kabul edilir. Bu tesislerde, atıkların geri kazanım tesislerine gön-
derilmesi amacıyla atıklara kırma/parçalama, sıkıştırma, harmanlama, tasnif etme ve benzeri
fiziksel işlemler uygulanabilir. Toplama ayırma tesislerinde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümün-
de verilen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Faaliyet konusuna ve tesise kabul edilen atıklara uygulanacak işlemlere göre ayırma,
tasnif etme, kırma/parçalama, sıkıştırma, eleme ekipmanları ve benzeri fiziksel işlemlerin ya-
pıldığı üniteler ve gerekli ekipmanlar bulundurulur. 

b) Toplama ayırma tesislerinin toplam alanının en az 1000 m2 olması zorunludur.
EK-1’de yer alan metal, kağıt-karton, plastik, cam, ahşap, tekstil kategorilerden sadece tek bir
kategoride atık kabul eden toplama ayırma tesisleri ile organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri
ve benzeri yönetim alanlarında kurulu bulunan toplama ayırma tesislerinden m2 şartı aranmaz. 

c) EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine
göre birlikte biriktirilen kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul eden toplama ayırma
tesislerinde kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ayırma bandı bulundurulması zorunlu-
dur. Bu atıkların ayrıştırılması sadece platformlu ayırma bandında gerçekleştirilir. Malzeme
cinsine göre ayrılacak atıklar için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma göz-
leri ve bu gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan atıkların biriktirilmesi amacıyla tesis içeri-
sinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynerler veya pres hattını besleyen atık bölmeleri bu-
lundurulur. 

ç) Tesislerine EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetme-
liğinin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul ede-
cek toplama ayırma tesisleri aşağıda belirtilen m2 ve kapasiteye bağlı olarak üç farklı tipte ku-
rulabilir:

1) Toplam alanı en az 3.000 m2 olan ve en az 2000 m3/gün ayırma kapasitesine sahip
olan tesisler 1.Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak,  

2) Toplam alanı en az 2.000 m2 olan ve en az 600 m3/gün ayırma kapasitesine sahip
olan tesisler 2. Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak,

3) Toplam alanı en az 1.000 m2 olan ve en az 100 m3/gün ayırma kapasitesine sahip
olan tesisler 3. Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak,

adlandırılır. Bu tesislerden, EK-1’de yer alan diğer atıkları da kabul etmeleri durumunda
ilave m2 şartı aranmaz. Ayrıca, 1. ve 2. Tip Toplama Ayırma Tesislerinde en az bir çevre mü-
hendisi veya çevre görevlisi sürekli istihdam edilir. 

d) EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine
göre birlikte biriktirilen kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları tesisine kabul etmeyen top-
lama ayırma tesisleri için tip ayırımı bulunmamaktadır. 

(2) Metal hurdaları parçalamak/boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini artırmak ama-
cıyla faaliyet gösteren ve EK-2’de verilen atıkları kabul eden hurda metal işleme tesislerinde
bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak; 

a) Mekanik kırıcı-parçalayıcı-öğütücü üniteleri ve/veya kesme ve presleme ekipmanı
bulundurulması,

b) Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulması,
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c) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ
çözücüler bulundurulması,

ç) EK-2’de yer alan 16 01 06 kodlu, sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü
tamamlamış araçları işlemek istemeleri halinde, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik şartlarının
sağlanması, 

gerekir.
(3) EK-1 ve EK-2’de yer almayan, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4’ünde yer alan

atık listesinin 17 nci bölümündeki inşaat ve yıkıntı atıkları ile 20 03 07 kodlu hacimli atıkları
kabul eden ön işlem veya geri kazanım tesislerinde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belir-
tilen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ayırma, boyut küçültme/parçalama ekipmanları ile atık türüne bağlı olarak; eleme
işlemlerinin yapıldığı yeterli sayıda ve kapasitede ayırıcı, kırıcı, bantlı taşıma sistemleri ve ge-
rekli ekipmanlar bulunur.

b) Toz emisyonu ile gürültü ve titreşime karşı ilave tedbirler alınır. 
(4) Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4’ünde verilen atık listesinde 01 03 ve 01 04 alt

bölüm başlıkları altında yer alan maden atıklarının maden zenginleştirme yöntemlerine uygun
en iyi teknikler kullanılarak geri kazanılması esastır. Maden atıklarının geri kazanımını ger-
çekleştiren atık işleme tesisleri tarafından, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şart-
lara ilave olarak çevre lisansı başvurusu sırasında başvuruya konu olan atık kodlarının, seçilen
atık işleme prosesinde geri kazanıma uygun olduğuna ilişkin olarak üniversitelerin maden mü-
hendisliği ile metalürji ve malzeme mühendisliği ve/veya kimya mühendisliği bölümlerinin
değerlendirmelerini içeren kurumsal akademik rapor alınarak Bakanlığa sunulur.

(5) Atıkların geri kazanım veya bertaraf işlemlerine tabi tutulmadan önce stabilizasyo-
nunu sağlamak ve/veya tehlikelilik özelliklerinin azaltılması amacıyla atıklara uygulanan ön
işlemlerden; distilasyon, evaporasyon, adsorpsiyon, solvent ekstraksiyonu, desorpsiyon, soli-
difikasyon, stabilizasyon, nötralizasyon ve benzeri fizikokimyasal işlemleri gerçekleştiren atık
işleme tesislerinde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ek olarak Bakanlıkça
ilave ekipman/ünite, bilgi ve/veya belge istenebilir. 

(6) Tesislerde, ozon tabakasına zarar veren veya sera etkisi olan florlu sera gazlarının
taşınması, depolanması faaliyetinde bulunulması halinde bu amaçla kullanılan kapların içeri-
sindeki gazın kaplardan çekilerek uygun bir şekilde bertarafına kadar depolanmasının sağlan-
ması için gereken ekipmanların kurulu olması sağlanır.

(7) Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde bu Yö-
netmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak, atık olan ürün veya ürün bile-
şenlerinin tasarlandığı şekilde aynı amaçla yeniden kullanıma hazırlanması için yapılacak te-
mizleme, onarım, kontrol gibi fiziksel işlemlerde gerekli olan ilave ekipmanlar bulundurulur. 

(8) Tesislerde geri kazanım faaliyeti sonucu elde edilen ürünler/malzemeler için;
a) Çevre lisansı aşamasında, ürünün standardına ve satışa uygunluğuna ilişkin belgeler

ile malzeme güvenlik bilgi formlarının sunulması ve elde edilen ürünlerin kapasite raporunda
ürün olarak gösterilmesi,

b) Geri kazanım sonucunda elde edilen malzemenin ürün olarak standardının bulun-
maması halinde; çevre lisansı aşamasında, malzemenin kullanımına yönelik talebin sürekli ol-
duğunun ve malzemenin ekonomik değere sahip bir ürünün üretim prosesinde ihtiyaç duyulan
hammadde niteliğinde olduğunun malzemeyi talep edenin taahhüdü ile belgelenmesi ve bu
malzeme ile yapılan üretim sonucunda elde edilen ürünün standardını bozmadığının gösteril-
mesi,
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c) Ürün vasfının kaybedilmesi veya malzemenin kullanımına yönelik talebin olmaması
nedeniyle satışının gerçekleştirilememesi durumunda bu malzemelerin atık olarak yönetilmesi,

gerekir.
(9) Atık işleme tesislerinin, mevcut en iyi teknikler göz önünde bulundurularak, faaliyet

konusuna, proseslerine ve bu proseslerden elde edilen malzemelere göre sağlaması gereken
özel şartlar, teknik kriterler ve lisanslandırılmasına ilişkin ilave hususlar Bakanlıkça ayrıca be-
lirlenebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Çevre

Kanununda öngörülen yaptırımlar uygulanır.
Mevcut izinli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il müdür-

lüğünden izin belgesi alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan tehlikesiz atık toplama ayırma
tesisleri, mevcut izin sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. 

(2) Mevcut izinli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri; 
a) Tesislerine, 1/1/2022 tarihinden itibaren EK-1’de yer alan atık kodları dışında atık

kabul etmemekle,  
b) Tesislerinde EK-1’de yer alan atık kodlarından farklı kodda atıkların bulunması ha-

linde, mevcut izin süresini aşmamak koşuluyla bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren en geç bir yıl içerisinde söz konusu atıkların tamamını çevre lisanslı atık işleme tesislerine
göndermekle, 

yükümlüdür.
(3) Bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara, bu maddede verilen süreler içerisinde uyum

sağlayamayan mevcut izinli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri için 12 nci madde çerçe-
vesinde kapatma planı sunularak iş ve işlemler yürütülür ve izin belgesi iptal edilir.

Mevcut çevre lisanslı tesisler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre li-

sansı almış bu Yönetmelik kapsamındaki atık işleme tesisleri mevcut çevre lisansları sürelerinin
sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. 

İnşaat ve yıkıntı atıkları işleyen mevcut geri kazanım tesisleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili ida-

reden izin alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan inşaat ve yıkıntı atıkları işleyen geri ka-
zanım tesisleri, bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara bir yıl içerisinde uyum sağlamakla ve
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çevre lisansı almakla yükümlüdür.
Bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara, bu maddede verilen süreler içerisinde uyum sağlaya-
mayan mevcut tesisler faaliyetlerine devam edemezler. Bu tesisler için 12 nci madde çerçeve-
sinde kapatma planı sunularak iş ve işlemler yürütülür.

Teminat 
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, teminata ilişkin

usul ve esaslar ile teminatın miktarı Bakanlıkça belirlenene kadar uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ekim 2021 – Sayı : 31623



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ekim 2021 – Sayı : 31623



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ekim 2021 – Sayı : 31623



Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat

Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 11 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci

ve 32 nci maddeleri ile EK-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alan-

lar İmar Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dahil 3 katı geçmeyen

geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda, taşıyıcı yığma taş dış duvarların tasarım gereği

genişliği 25 cm’den fazla olan kısımları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“m) Taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçme-

yen geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda, tasarım gereği taşıyıcı yığma taş iç duvar-

ların genişliği 12.50 cm’den fazla olan kısımları, taşıyıcı yığma taş dış duvarların genişliği

25 cm’den fazla olan kısımları, bu yapıların statik tasarım gereği düşey taşıyıcılar da buluna-

bilen ve bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmeyen balkonları, bu yapıların geleneksel

mimari öğesi olan; bahçe ile irtibatı olup gerektiğinde basamak ile çıkılan, binanın girişi ile

beraber ya da çıkma veya balkon altında yer alabilen, düşey taşıyıcılar ile desteklenen üst örtüye

sahip olabilen taşlık, dış sofa veya eyvan alanları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“d) Konut bölgelerinde; geleneksel mimari öğeler barındıran ve taşıyıcı sistemi kesme

taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen binalarda zemin ve normal kat-

larda 4.50 metre,”
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık

Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

8 inci, 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre

Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ve 10/7/2018

tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-

kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerine dayanı-

larak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“dd) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını,

ee) Mobil atık getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet vermek

amacıyla kullanılan gerektiğinde yeri değiştirilebilen taşınabilir özellikte, farklı tür atıkları ayrı

ayrı toplamak amacıyla birden fazla biriktirme ekipmanının birlikte bulunduğu atık toplama

noktasını ve/veya atık getirme merkezine bağlı olarak kullanılan atık toplama taşıtlarını,

ff) Satış noktası: 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde tanım-

lanan yerleri,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2017 30113

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/9/2017 30196
2- 6/2/2018 30324
3- 28/7/2018 30492
4- 27/10/2018 30578
5- 1/3/2019 30701
6- 25/7/2019 30842
7- 27/12/2019 30991
8- 11/3/2020 31065
9- 23/1/2021 31373
10- 11/7/2021 31538
11- 1/8/2021 31555
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve on birinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Oluşan atıkların türlerine göre EK-5’te verilen açıklamalara uygun olarak en az

ikili biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek

şekilde gerekli önlemlerin alınması esastır.”

“(11) Evlerden kaynaklanan atık ilaçlar, ilaç satışı yapılan yerler ile İl Sıfır Atık Yönetim

Sistemi Planında toplama noktası olarak belirlenen diğer toplama noktalarında ve atık getirme

merkezlerinde toplanır. Atık ilaç biriktirme ekipmanları ilaç satışı yapılan yerler ve toplama

noktalarınca temin edilir. Evlerden kaynaklanan atık ilaçların yönetimi mahalli idareler tara-

fından sağlanır.”  

“(12) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların kaynağında türlerine göre ayrı bi-

riktirilmesi ve kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması esastır. 

(13) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, Bakanlıktan geçici faa-

liyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenir.  

(14) Kaynağında ayrı biriktirilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların

geri kazanıma veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldığı atık getirme merkezlerinin oluştu-

rulması esastır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“i) Atık getirme merkezlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin esasları belirlemekle,”

“(3) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda il müdürlüklerinin sıfır atık belge başvuru-

larının değerlendirilmesi ve sıfır atık belgesi düzenlenmesi/iptal edilmesi hususundaki görev

ve yetkilerini Ajansa ve/veya değerlendirme kurum veya kuruluşlarına devredebilir. Bu hükmün

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“(5) Bakanlık, Ajansın 7261 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde bu Yönetmelik

kapsamında yapacağı faaliyetlerine yönelik usul ve esasları belirler ve Ajansın internet sayfa-

sından duyurulmasını sağlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“ğ) Atık getirme merkezi onay yazısı vermek, ilgili belediyeyi bilgilendirmek ve onay

verdiği atık getirme merkezlerini Bakanlığın çevrimiçi programına kayıt etmekle,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendi ile üçün-

cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“m) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip

eden ayın onbeşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı so-

nuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla, bildirime esas bilgi

ve belgeleri muhafaza etmekle,”

“(3) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması

amacıyla EK-1’de tanımlanan uygulama takviminde belirtilen, sisteme geçişlerin tamamlanması
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için; il belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi

veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mü-

hendisi veya çevre görevlisi bulundurulur. 20.000’den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre

mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır. Mahalli

idare birliklerinde ve il özel idarelerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulun-

durulur.”

“(5) Mahalli idareler Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda atık getirme merke-

zini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri

ile ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak top-

lanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla, gerekli kumbara, konteyner

gibi biriktirme ekipmanlarını sağlamakla,”

“i) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip

eden ayın onbeşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı so-

nuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla, bildirime esas bilgi

ve belgeleri muhafaza etmekle,”

“(2) Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak

kurmak isteyenler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından sıfır atık yö-

netim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler.”

“(4) Bina ve yerleşkelerin, sıfır atık yönetim sistemini kurarak EK-1’de yer alan  uy-

gulama takvimi doğrultusunda sıfır atık belgesi almaları zorunludur. Bu Yönetmelik kapsa-

mında sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı birik-

tirdikleri atıklarını, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakan-

lıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak

üzere verirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) EK-1’deki uygulama takviminde yer almayan bina ve yerleşkelerin bağlı bulun-

dukları mahalli idarelerin sıfır atık yönetim sistemine uygun şekilde sıfır atık yönetim sistemini

oluşturması zorunludur.

(7) EK-1’deki uygulama takviminde yer almayan site, apartman ve villa tipi müstakil

konutlar tarafından Ek-5’teki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atık-

lardan ayrı olarak biriktirilmesi için geri kazanılabilir atık miktarı kapasitesine uygun hacimde

bir adet konteyner veya benzeri biriktirme ekipmanı bulundurulması zorunludur. Biriktirme

ekipmanının temini ve bulundurulmasında belediye ile işbirliği yapılabilir ve/veya diğer bina

veya yerleşkeler ile ortak hareket edilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı

maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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“ç) Atık ilaçların toplanması için kullanılacak biriktirme ekipmanları için beyaz renk

kullanılır; bu ekipmanlar paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden ya-

pılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine

veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık

atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân vermeyecek şekilde teşkil edilir ve üzerinde “Atık

İlaç” ibaresi bulunur.”

“ç) EK-4’te yer alan kriterlerin sağlanarak gümüş, altın veya platin nitelikli sıfır atık

belgesi alınabilmesi için (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ekipmanlara ilave olarak biyo-bo-

zunur atıklar için kahverengi olmak üzere asgari üçlü toplama sistemi kurulur.”

“(7) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında, atık

getirme merkezlerinde ve toplama/taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılır. Ayrıca topla-

ma/taşıma araçlarında “Sıfır Atık Toplama Aracı” ibaresi bulunur.

(8) Zincir marketler ile 400 m2 ve üzeri kapalı satış alanına sahip satış noktaları, tüke-

ticiler tarafından getirilen tehlikesiz nitelikteki kâğıt, cam, metal, plastik atıklar ile satışı ya-

pılması durumunda pil, elektrikli küçük ev aletleri veya tekstil atıklarının ayrı olarak biriktiril-

mesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları oluşturmakla,

çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

(9) Mahalli idarelerce gerçekleştirilecek toplama faaliyetleri İl Sıfır Atık Yönetim Sis-

temi Planına uygun olarak EK-5’te gösterilen gruplamalara göre yapılır.

(10) Mahalli idareler, EK-5’e göre mavi biriktirme ekipmanında karışık olarak birikti-

rilen ve bu şekilde toplanan kâğıt/karton, cam, metal ve plastik türlerindeki atıkların geri ka-

zanıma hazırlanması amacı ile nüfusuna hizmet verebilecek tipteki tesisler ile çalışır. 1. Tip

Toplama Ayırma Tesisi 400.000 ve üzeri olan nüfusa, 2.Tip Toplama Ayırma Tesisi 100.000-

400.000 arası nüfusa, 3. Tip Toplama Ayırma Tesisi 100.000’e kadar nüfusa hizmet eder.

Mahalli idareler belirleyecekleri toplama ayırma tesisi ihtiyaçlarını toplam nüfusuna hizmet

edebilecek tek bir tesisten veya birden fazla sayıda toplama ayırma tesisinden ayrı ayrı karşı-

layabilir. Birden fazla toplama-ayırma tesisinin tercih edilmesi halinde; bu tesisler için belir-

lenen sorumluluk alanlarında hizmet edilecek nüfus kapasitelerinin aşılmaması sağlanır. 

(11) Mahalli idarelerce sıfır atık yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirilecek toplama

faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun şekilde

atık getirme merkezi/merkezleri oluşturulur. Bu doğrultuda;

a) Atık getirme merkezinin asgari 1000 m2 alana tesis edilmesi esastır. Ancak yeterli

alan bulunamaması durumunda asgari 300 m2 alana sahip olacak şekilde birden fazla atık ge-

tirme merkezi teşkil edilebilir. Bu durumda; 

1) Nüfusu 20.000’den 100.000’e kadar olan belediyelerde toplamda en az 600 m2’yi, 

2) Nüfusu 100.000’den 300.000’e kadar olan belediyelerde toplamda en az 1000 m2’yi,

3) Nüfusu 300.000’den fazla olan belediyelerde toplamda en az 1200 m2’yi,

sağlayacak şekilde atık getirme merkezlerinin kurulması zorunludur. Nüfusu 20.000’e

kadar olan belediyelerde 1 adet en az 300 m2 alana sahip atık getirme merkezinin kurulması

yeterlidir.
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b) Atık getirme merkezlerinin konumu ile vatandaşların erişilebilirliği değerlendirilerek

farklı yerlerde toplama noktalarının oluşturulması amacıyla mobil atık getirme merkezleri ku-

rulur/kurdurulur. 

c) Karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda birden fazla mahalli idare tarafından or-

tak kullanmak üzere atık getirme merkezi/merkezleri kurulabilir/kurdurulabilir. Ancak bu du-

rumda, atık getirme merkezlerine bağlı olarak mobil atık getirme merkezleri kurulması/kur-

durulması zorunludur. 

ç) Atık getirme merkezlerine ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(12) Alışveriş merkezleri, vatandaşlar tarafından atıkların getirilip bırakılabileceği top-

lama noktaları oluşturmak üzere, teknik ve idari hususları Bakanlıkça belirlenen kriterlere uy-

gun olarak mobil atık getirme merkezi kurarlar. Atık getirme merkezine sahip alışveriş merke-

zinde kurulu bulunan zincir marketler ile 400 m2 ve üzeri satış alanı bulunan satış noktalarında

sekizinci fıkra ile getirilen toplama noktaları oluşturma yükümlülüğü aranmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli

binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları,

limanlar, 250 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler, zincir marketler ile üniversiteler gü-

müş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlüdür. Temel seviyede sıfır atık belge-

sine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için

başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için temel seviyedeki sıfır atık belgesinin

alınmasını takip eden yirmi dört aylık süre sonunda, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde, EK-4 doğrultusunda belirlenen puanlama kriterlerine esas bilgi ve belgelerle mü-

racaat edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum/kuruluşları, Ajans ve ilgili sektör tem-

silcilerinden oluşur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Mevcut atık getirme merkezleri

EK MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan mülga Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında il müdürlüğünden onay

yazısı alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan atık getirme merkezleri Bakanlıkça belirlenen

usul esaslar doğrultusunda İl Sıfır Atık Yönetim Planı kapsamında değerlendirilerek faaliyet-

lerine devam ederler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan “B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uy-

gulama Takvimi” bölümündeki 3 üncü ve 4 üncü Grup satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan “EK-3/A Mahalli İdareler İçin
Kriterler” bölümünün dördüncü, yedinci ve dokuzuncu satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynı bölüme aşağıdaki dipnot eklenmiş ve aynı ekin “EK-3/B Bina ve Yerleşkeler İçin Kriter-
ler” bölümünde yer alan onuncu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU KAPSAMINDA 

DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DERSHANELER LEHİNE 

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ VEYA KİRALAMA YAPILMASINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5580 Sayılı

Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler

Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-

kında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “noterlikçe tasdik

edilmiş imza sirkülerini” ibaresi “sicil tasdiknamesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çevre ve Şehircilik

Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2019 30829

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2017 29990
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Teh-
likesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/34)

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “mal alım tutarı” ibaresi “tutar”, (jj) bendinde yer alan “Yeni Yatırım Tesisi” ibaresi “Yeni
tesis” olarak, (i) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (y) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“i) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il mü-
dürü ve il müdür yardımcısı, yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya il
özel idaresi genel sekreteri/sekreter yardımcısı, çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardım-
cısı, ziraat odası başkanı/başkan vekili, ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı, sanayi ve tekno-
loji il müdürü/il müdür yardımcısı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenen
diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden
oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komis-
yonu,”

“s) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine
engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel
salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden ön-
görebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olmayan, dış et-
kiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai
bir durum veya olayı,”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“f) İl proje değerlendirme komisyonunca ön değerlendirmesi yapılan başvuruları genel
değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm proje başvurularının nihai puanlarını belirler.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“ve genel değerlendirme” ile “nihai” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile se-
kizinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolan-
ması konusunda; yatırımın niteliği yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamam-
lanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya moderni-
zasyonu olan başvurularda;”

“(8) Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni tesis başvuruları kabul edilmez.”
“(12) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden

beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamam-
lanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvu-
rusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurularda, yatırımcı, beş yıllık izleme süresi
devam ederken aynı alt konuda tekrar başvuruda bulunamaz. Alt konular, güncel uygulama
rehberi ekinde yer alan sektörel bazda proje konusu ve kodları tablosunda belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe söz-

leşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000.000”

ibaresi “3.500.000”, “2.000.000” ibaresi “2.500.000” ve “1.500.000” ibaresi “2.000.000” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “inşaat/ma-
kine-mal” ibareleri “inşaat, makine ve ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama
başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.”

“(4) Program kapsamında yapılacak yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında, yatırım
konusu işleme alanı dışında ihtiyaç duyulan idareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane,
teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bö-
lümler ve bunlara ait giderler idarî alan olarak ve hibeye uygun harcamalar kapsamında de-
ğerlendirilir. Bu harcamaların toplamı hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, her yapı için kazı,
dolgu ve reglaj işleri yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını ve alansal olarak idarî
alan, toplam inşaat alanının %30’unu aşamaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Su ürünleri yetiştiriciliği hariç yeni tesis ve kapasite artırımı başvurularında hibeye
esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.”

“(9) Niteliği yeni tesis olan başvurular dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kap-
samında değildir.”
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MADDE 10 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan
“mal” ibaresi “makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Başvuru zamanı
MADDE 20 – (1) Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama

rehberinde ilanen duyurulur.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik

ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Veri girişi yapılan belge ve dokümanlarla ilgili olarak güncel uygulama rehberinde
belirtilen zaman ve takvim dışında hiçbir belgede düzeltme yapılamaz ve doküman tamamla-
tılamaz.”

“(4) Başvuru şekline ilişkin bu Tebliğde yer almayan diğer hususlar Bakanlıkça yayım-
lanan güncel uygulama rehberinde açıklanır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “elektronik
ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 25 – (1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlen-

dirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenen belgeleri güncel uygu-
lama rehberinde yer alan Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre değerlendirir.

(2) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre belge ve dokümanlarının tam olduğu tespit
edilen başvurular, başvuru sahibi ve projenin uygunluk değerlendirme tablosu kriterleri yö-
nünden incelenir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonu gerek duyarsa, teknik alt komisyonlar oluşturarak
projelendirilen inşaat ve/veya makine-ekipmanların mevzuat ve maliyetler açısından uygun-
luğunu inceletir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-2’de
yer alan” ibaresi “güncel uygulama rehberinde yer alan” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin
ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ağ üzerinde düzeltme yapılamaz, yaptırılması talep edi-
lemez ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru

sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yatırım konusu, yatırımın sektörel önceliği,
başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır.

(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri Ek-3’te belirtilmiştir. Proje ön
değerlendirme kriterlerinden toplamda kırk beş ve üzerinde puan almış olan başvurular, eko-
nomik yatırımlara ait sektörel bazda il öncelik sıralamaları gözetilerek ön değerlendirme pu-
anlarına göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanarak teklif listeleri hazırlanır. Değerlendirme
sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, il proje
değerlendirme komisyonunca imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Başvuru sahiplerince veri giriş sistemi üzerinden yapılan başvuru dosyaları,
18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edilir.”
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MADDE 17 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) İllerden gelen teklif listeleri merkez değerlendirme komisyonunca

Ek-4’te yer alan genel değerlendirme kriterleri gözetilerek puanlanır ve veri giriş sistemi üze-
rinde nihai puan belirlenir.

(2) Başvurular, aldıkları nihai puana göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır, teklif
listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif
listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, merkez değerlendirme komisyonunca im-
zalanarak Genel Müdürlük onayına sunulur.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl proje

değerlendirme komisyonu” ibaresi “Değerlendirme komisyonları” olarak, “tamamlandıktan”
ibaresi “alındıktan” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten
kaldırılmış, aynı fıkranın (k) bendinde yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” ola-
rak, (s) bendinde yer alan “Özgün olmayan ve birbirinden kopyalanarak hazırlanan” ibaresi
“Birbirleriyle birebir aynı olan, kopya” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (l) bendinde yer alan
“ve yapılan satın alımların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (j), (o) ve (r) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvuru-
larda, mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kul-
landırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli yapıldı-
ğına dair belge almış olanlar ile program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış
olan tesisler için sözleşmeleri gereği konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya
verilmiş ve/veya hakkında açılmış dava olması.”

“o) Yatırımcının; kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni
kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli
iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat ka-
rıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin
hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir
suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması.”

“r) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş
yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje baş-
vurusunda bulunması; niteliği yeni tesis olanların ise beş yıllık izleme süresi boyunca daha
önce hibe sözleşmesi imzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.”

“u) Üretime yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması.
ü) Başvuruda sunulan projenin, il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan

puanlama sonucunda kırk beş puanın altında kalması.”
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kararı” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

“a) Ekonomik yatırımların bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından
Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; ta-
rım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları ve benzer kırsal kal-
kınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafın-
dan hesaplanır ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”
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“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul
edilen ekonomik yatırımlar konusundaki projeler il ve merkez değerlendirme komisyonunun
vermiş olduğu toplam puana göre en büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır.
İlin bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puan alan projelerden başlanarak projeler sırayla prog-
rama alınır. Asıl olarak hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme
imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlükçe
proje son tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan, aynı konuda başvuru yapmış
yatırımcılar sırası ile hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir.

ç) İlin bütçesinin tüm başvuruları karşılaması durumunda; varsa artan bütçeleri toplanır
ve bütçesi yetersiz olan illere nihai puana göre katsayısı oranında dağıtılır.  Bu işleme programa
ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai de-
ğerlendirme kararı düzenlenir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik
ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince
uygun bulunursa, yer tespiti ve teslimi tutanağının düzenlenmesi sonrası karşılıklı müzakere
edilerek hibe sözleşmesi imzalanır. İnşaat ve makine-ekipman satın alma uygulama sözleşmesi
incelemesinde uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen metraj ve alımlar hibeye esas büt-
çeden çıkarılarak ayni katkı kapsamına alınır ve proje kabul edilir. Makine-ekipman satın alma
uygulama sözleşmesi fiyatlandırılmalarında Bakanlıkça belirlenen referans fiyat kullanılır.”

“(8) Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçeve-
sinde projede değişiklik yapılabilir.”

“(9) Hibe sözleşmesi sonrası mücbir sebepler ve güncel uygulama rehberinde belirtilen
kurallar haricinde projede değişiklik yapılamaz.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yatı-
rımcıya yüklenemeyecek sebeplerle” ibaresi “mücbir sebepler kapsamında” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hibe başvu-
rusu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulduğunda Genel
Müdürlükçe de yapılır.”

“(5) Niteliği yeni tesis ve tamamlama olan proje uygulayanlar, nihai rapor ile birlikte
ilgili mevzuat gereği alınması gereken izinleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma
izin belgesi ve/veya yapı kayıt belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygu-
lama rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

(6) Proje sahipleri, tesisin inşaat ve makine-ekipman montajının tamamlanmasından ve
deneme üretimine geçilmesinden sonra nihai raporunu sunar. Yatırımcılar, makine-ekipman
alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve
güncel uygulama rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenen belgeler ile birlikte
makine-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gel-
mesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim ederler. Satın
almalara ait ödeme ayrıntıları güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirlenir.”
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MADDE 25 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “online
olarak sisteme” ibaresi “veri giriş sistemine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 44 – (1) Konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmediği takdirde Bakanlığın

uygun görüşü doğrultusunda projede bütçe içi değişiklik yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler;
makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz. Ayni katkı ile ya-
pılması planlanmış işlemlerin bütçe değişiklikleri yatırımcının sorumluluğundadır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “Çelik silo konusunda proje uygulayan yatırımcılar,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “izleme süreleri içinde” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçün-
cü fıkrasında yer alan “Tesisin mülkiyetinin” ibaresi “Birinci fıkra haricinde, tesisin mülkiye-
tinin” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesisin mülkiyetini, yerini ve
amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremez. Ancak, yeni tesis ni-
teliğindeki yatırımlardan izleme sürecindeki üç yılını doldurmuş olanların, var olan kapasite-
lerinde artış sağlamak amacı ile aynı konuda faaliyet gösterecek yeni bir tesis kurmaları halinde
yer değişikliğine izin verilir. Yapılacak değişiklik, projenin konusunda ve amacında değişikliğe
neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri açısından da herhangi bir puan azalmasına
neden olamaz. Yer değişimi yapılacak tesis üzerine temlik hakkının yasaklanması veya ödenen
hibe miktarı kadar süresiz banka teminat mektubunun verilmesi halinde hibe sözleşmesi yeni-
lenir ve kalan izleme süreci yeni tesis üzerinden devam eder. Bu amaçla, il müdürlüğü yılda
en az iki kere yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Genel Müdürlük, gerek duyulması halinde, Program kapsamında hibe desteği ver-

diği tesislerin denetimini gerçekleştirebilir.”
MADDE 30 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir. 
“(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, güncel uygulama rehberi ve eklerinde açıklanır.

Uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu Tebliğde ve
güncel uygulama rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Mü-
dürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 yürürlükten kaldırılmış,
Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 33 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/11/2020 31311

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/2/2021 31398
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK 

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/35)

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 2 nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik faaliyetle-
rine” ibaresi “birincil ve ikincil kırsal ekonomik faaliyetlerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“mal alım tutarı” ibaresi “tutar”, (ıı) bendinde yer alan “Yeni yatırım tesisi:” ibaresi “Yeni
tesis:” olarak, (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) ve (ü) bentleri
yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il mü-
dürü ve il müdür yardımcısı, yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya il
özel idaresi genel sekreteri/sekreter yardımcısı, çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardım-
cısı, ziraat odası başkanı/başkan yardımcısı, ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı, sanayi ve
teknoloji il müdürü/il müdür yardımcısı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre be-
lirlenen diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az
beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlen-
diren komisyonu,

k) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulama-
sından, ödeme icmal veya listelerinin hazırlanmasından, onaylanmasından ve tamamlanan pro-
jelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili
şube müdürü ve proje kontrol görevlileri ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu
personelinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi,”

“nn) A İş planı: 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları,
oo) B İş planı: 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvuruları,
öö) Birincil Üretim Tesisi: Bitkisel ve hayvansal üretim yapan, tarımsal faaliyette bu-

lunan, tarımsal üretim kayıt sistemi ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletmeleri,
pp) İkincil Üretim Tesisi: Birincil üretim ile elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin;

işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, ambalajlanması ve depolanmasını sağlayan
imalat, işleme ve inşaat dahil olmak üzere tüm tesisleri,

rr) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine
engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel
salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden ön-
görebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olmayan, dış et-
kiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai
bir durum veya olayı,

ss) Veri giriş sistemi: “www.tarimorman.gov.tr” internet adresini,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan

“kooperatif ve birlikler için” ibaresinden sonra gelmek üzere “birincil ve ikincil üretim yatı-
rımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç” ibaresi, aynı maddenin
sekizinci fıkrasında yer alan “Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına yönelik” ibaresinden
sonra gelmek üzere “inşaat bütçesi içeren” ibaresi, aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer
alan “örtü altı kayıt sistemine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nihai rapor öncesi” ibaresi ek-
lenmiş ve aynı maddenin üçüncü, altıncı, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
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“(3) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için yeni tesis, kısmen yapılmış yatırım-
ların tamamlanmasına yönelik yatırım, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya moderni-
zasyon niteliğinde başvuru yapılabilir.”

“(6) Yatırım yeri; sadece köy, belde, kırsal mahalle ve nüfusu 20.000’den az olan yer-
leşim yerlerinde ise başvuru yapılabilir.”

“(9) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden
beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamam-
lanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje baş-
vurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurular için beş yıllık izleme süresinin ta-
mamlanmış olması şarttır.

(10) Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama
süresinin yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsaması gerekir.
Yatırımın inşai faaliyet içermesi durumunda; nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hak-
kı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi
bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç,
B iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tara-
fından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tara-
fından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ise; son başvuru
tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “mal” ibareleri
“makine-ekipman” olarak, beşinci fıkrada yer alan “Mal” ibaresi “Makine-ekipman” olarak
değiştirilmiştir.

“(1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsa-
mında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında
proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.

(2) B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin
altındaki başvurular kabul edilmez.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer
alan “inşaat/makine-mal” ibareleri “inşaat/makine-ekipman” olarak, üçüncü cümlesinde yer
alan “İnşaat/makine-mal” ibaresi “İnşaat/makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci, dokuzuncu ve on ikinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Program kapsamında sadece B iş planında inşaat bütçelendirilmesine izin verilir.
Hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz
olan inşaat işlerini kapsar.

(2) Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama
başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.”

“(9) A ve B iş planı kapsamında yapılan başvurularda, şebekeden bağımsız (off-grid)
sistemler de destek kapsamındadır. Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin
statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye
bağlanması şart değildir. Bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi
(büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini
kapsamaktadır. Küçük ölçekli yaylacı ve göçer yatırımcılar, makine ve malzeme alımlarına ek
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olarak işletmelerinin enerji talebini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız
(off-grid) veya Stand-Alone sistem için projelendirme yapabilir. Yapılacak yatırımlarda yatırım
uygulama adresi dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmez.”

“(12) İnşaat gideri; yeni tesislerde hibeye esas proje tutarının %80’inden, kapasite ar-
tırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik
yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “mal” ibaresi
“makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Su ürünleri yetiştiriciliği hariç yeni tesis ve kapasite artırımı başvurularında hibeye
esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.”

“(8) Akıllı tarım uygulamaları ile ilgili satın alımlar, tarımsal bilişim ve çiftlik bilgi sis-
temi uygulamaları, tarla tarımında gübre sensörleriyle ölçüm, çiftçi bilgilendirme sistemleri
(zirai don, aşırı yağış, dolu, zararlı uyarısı, gübreleme takvimi, ilaçlama-sulama önerisi ve ben-
zeri), hasat (dane kaybının ölçümü) ve güncel verim haritasının çıkarılması, verim haritalarının
karşılaştırılması (başarı ölçümü), otomatik dümenleme sistemleri,  zirai insansız hava araçları,
akıllı sulama sistemleri, seracılıkta uzaktan erişimle iklimlendirme ve sulama çözümleri, hay-
vancılıkta büyükbaş hayvanların adım ve lokasyon takibi, vücut ısısı, nabız gibi biyomedikal
verilerin izlenmesi, sütün miktarı ve kalitesi, sütle ilgili değerlerin yakından izlenmesi, yemin
dengeli bir rasyonda hazırlanmasını dijital olarak yönetilebilen makine, ekipman ve malzeme
alım giderlerini kapsar.

(9) B iş planı kapsamında proje sunulması halinde; makine, ekipman ve malzeme alım
giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü
ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair raporu hazırlayan
ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan
“mal” ibaresi “makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “makine
ve ekipman,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberinde ilanen
duyurulur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik
ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Veri girişi yapılan belge ve dokümanlarla ilgili olarak güncel uygulama rehberinde
belirtilen zaman ve takvim dışında hiçbir belgede düzeltme yapılamaz ve doküman tamamla-
tılamaz.”

“(4) Başvuru şekline ilişkin bu Tebliğde yer almayan hususlar Bakanlıkça yayımlanacak
güncel uygulama rehberinde belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “elek-
tronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 25 – (1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlen-

dirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenen belgeleri güncel uygu-
lama rehberinde yayımlanacak Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre değerlen-
dirir.
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(2) Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre belge ve dokümanlarının tam
olduğu tespit edilen başvurular, Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu
kriterleri yönünden incelenir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonu gerek duyarsa, teknik alt komisyonlar oluşturarak
projelendirilen inşaat ve/veya makine-ekipmanların mevzuat ve maliyetler açısından uygun-
luğunu inceletir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-3’te”
ibareleri “güncel uygulama rehberinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak değerlendirmelerinde; başvuru sahi-

binin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yatırım konusu, yatırımın sektörel önceliği ve baş-
vuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır.

(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ait proje değerlendirme kriterleri ilgisine göre
Ek-4’te belirtilmiştir. Proje değerlendirme kriterlerinden toplamda elli ve üzerinde puan almış
olan proje başvuruları uygun başvurular olarak kabul edilir.

(3) Değerlendirme neticesinde, değerlendirme kriterlerinden elli ve üzeri puan almış
olan başvurular, Ek-5 dikkate alınarak aldıkları nihai puana göre en büyükten en küçüğe doğru
sıralanır ve teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu
ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, komisyonca imzalanarak
Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Başvuru sahiplerince veri giriş sistemi üzerinden yapılan başvuru dosyaları,
18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tamam-

landıktan” ibaresi “alındıktan” olarak, ikinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “elektronik ağ”
ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (j) bendinde yer alan “ve yapılan
satın alımların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (k), (m), (ö) ve (p) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) B iş planı için, başvuruda hibeye esas proje tutarı alt limitinin 20.000 TL’nin altında
olması.”

“m) Yatırımcının, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni
kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli
iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine ai-
diyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat ka-
rıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin
hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir
suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması.”

“ö) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş
yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje baş-
vurusunda bulunması.

p) Birbirleriyle birebir aynı olan, kopya projeler ile başvuruda bulunulması.”
“ş) Niteliği yeni tesis olan yatırımlarda beş yıllık izleme süresi boyunca daha önce söz-

leşme imzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.
t) Yatırımcının belde, kırsal alan veya kırsal mahalle dışında ikamet ediyor olması ve

başvuruya konu faaliyetin bu alanlar dışında olması.
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u) Başvuruda bulunulan iş planı kapsamında istenen bilgi ve belgelerin yüklenmemiş
olması.

ü) Üretime yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması.
v) Başvuruda sunulan projenin, il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan

puanlama sonucunda elli puanın altında kalması.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kararı” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kırsal ekonomik altyapı bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafın-
dan, Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları;
tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları ve benzer kırsal kal-
kınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafın-
dan hesaplanır ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”

“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul
edilen kırsal ekonomik altyapı yatırımları konusundaki projeler il değerlendirme komisyonunun
vermiş olduğu toplam puana göre en büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır.
İlin bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puan alan projelerden başlanarak projeler sırayla prog-
rama alınır. Asıl olarak hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme
imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlüğün
uygun görüşü kapsamında, proje son tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan,
aynı konuda başvuru yapmış yatırımcılar sırası ile hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir.

ç) İlin bütçesinin tüm başvuruları karşılaması durumunda; varsa artan bütçeleri toplanır
ve bütçesi yetersiz olan illere nihai puana göre katsayısı oranında dağıtılır. Bu işleme programa
ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai de-
ğerlendirme kararı düzenlenir. Uygun ve kabul edilebilir başvuruların bütçelendirilmesinden
sonra artan bütçe kırsal kalkınma destekleri tarıma dayalı ekonomik yatırımlar bütçesine akta-
rılır.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik
ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “mal-makine” ibareleri “ma-
kine-ekipman” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Başvuru sahipleri, A iş planı için kendilerine yapılan bildirimi takip eden on iş gü-
nü; B iş planı için ise kendilerine yapılan bildirimi takip eden yirmi iş günü içerisinde il mü-
dürlüklerine hibe sözleşmesi ve eki dokümanları ile projeye esas evrakı teslim etmek zorun-
dadır. İl proje yürütme birimince proje sahasında, projeye esas dosya ve evrak üzerinde en fazla
on beş iş günü süre içinde yapılacak inceleme sonrasında, bu Tebliğe ve başvuru evrakına göre
uygunluğu tespit edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında yer tespiti ve teslim tutanağı
düzenlenerek yatırımcılar hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Kendilerine yapılan bu teb-
ligatı takip eden beş iş günü içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru
sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.”

“(8) Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçeve-
sinde projede değişiklik yapılabilir.”

“(9) Hibe sözleşmesi sonrası mücbir sebepler ve güncel uygulama rehberinde belirtilen
şartlar haricinde projede değişiklik yapılamaz.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “yatırımcıya yüklenemeyecek sebep-
lerle” ibaresi “mücbir sebepler kapsamında” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Toplam proje tutarı 300.000 TL ve altında olan yatırımlar için, hibeye esas proje
tutarının %1’i tutarında, toplam proje tutarı 300.001 TL ve üzerinde olan yatırımlar için ise hi-
beye esas proje tutarının %3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe
sözleşmesi ile il müdürlüğüne verir. İl müdürlüğü tarafından teyidi alındıktan sonra, teminat
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mektubu muhafaza edilmek üzere defterdarlık muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Teminatın
nakit olarak verilmek istenmesi halinde nakit teminatın defterdarlık muhasebe müdürlüklerinin
tahsilat hesabına yatırılıp, il müdürlüklerinin kurumsal koduyla ilgisine göre 330/430-Alınan
Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilerek muhasebe işlem sürecinin yürütülmesi sağlanır.” 

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hibe başvu-
rusu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulduğunda Genel
Müdürlükçe de yapılır.”

“(6) Proje sahipleri, tesisin inşaat ve makine-ekipman montajının tamamlanmasından
ve deneme üretimine geçilmesinden sonra nihai raporunu sunar. Yatırımcılar, makine-ekipman
alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve
güncel uygulama rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenen belgeler ile birlikte
makine-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gel-
mesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim ederler. Satın
almalara ait ödeme ayrıntıları güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirlenir.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “online
olarak sisteme” ibaresi “veri giriş sistemine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmediği taktirde Bakanlığın

uygun görüşü doğrultusunda projede bütçe içi değişiklik yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler,
makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz. Ayni katkı ile ya-
pılması planlanmış işlemlerin, bütçe değişiklikleri yatırımcının sorumluluğundadır.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kapsamında, çelik silo konusunda proje uygulayan yatırımcıların, izleme
süreci içinde lisanslı depoculuk konusunda faaliyet göstermeleri halinde hibe sözleşmesi hü-
kümleri uygulanır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Genel Müdürlük, gerek duyulması halinde, Program kapsamında hibe desteği ver-

diği tesislerin denetimini gerçekleştirebilir.”
MADDE 29 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, güncel uygulama rehberi ve eklerinde açıklanır.

Uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu Tebliğ ve güncel
uygulama rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün
görüş ve talimatları geçerlidir.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 yürürlükten kaldırıl-
mıştır, Ek-4 ve Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/11/2020 31311

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/2/2021 31398
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük

Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya”

ve “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya” tanımı altında sınıflandırılan ürünün

ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru netice-

sinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel

Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; itha-

latın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticinin bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar

olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu; başvuru ko-

nusu ürünün ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-

ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci

ile yapılır:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sokak No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 9942, 9293, 9937, 9952   Faks: +90 312 204 86 33

e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr e-posta: korunma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adresle-

rinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta

adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr

9 Ekim 2021 – Sayı : 31623                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan

ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak

Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti

Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası

Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer

almakta olup bahse konu soruşturma sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün

içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının

doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-

muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı

olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve

talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf

soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek

olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 6 ncı

maddenin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin

6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya

da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-

nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-

diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde ta-

mamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9360 

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

 
 9361 
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Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9404 

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

 
 9405 
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Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9278 

—— • —— 
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9433 

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

 
 9432 
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Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9314 
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Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9313 
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Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9431 

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

 
 9285 

—— • —— 
Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 

 
 9413 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9453 

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

 
 9454 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9455 

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

 
 9456 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9487 

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

 
 9414 

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

 
 9512 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PANCAR KUYRUĞU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda Tahmini 12.000 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

1-İdarenin 

a) Adresi :  Ayaş yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA  

b) Telefon ve faks numarası-e posta :  Tel: 0312 293 44 00 – Faks: 0312 243 90 78           

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı :  Tahmini 12.000 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi  

b) Yapılacağı yer :  Ankara Şeker Fabrikası  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer :  Ankara Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati :  18.10.2021 Pazartesi Günü, Saat 14:00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) TL 150,00- (Yüzelli 

türk lirası) karşılığı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ayaş Yolu 18.Km 

Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir.  

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

4.3. Teklifler en geç 18.10.2021 Pazartesi Günü, Saat 14.00’e kadar Fabrikamız 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 

belirlenecektir. 

7- Diğer Hususlar 

7.1. İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.  

7.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9343/1-1 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

İzmir İli Aliağa Belediye Başkanlığından: 

1) Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz 8329, 8330, 8331, 8332 ve 8333 parsel sayılı 

taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif 

Usulü” ihale suretiyle 21.10.2021 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan 

Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır. 

Sıra 

No 
Mahalle 

Parsel 

No: 
Fiili Durumu 

Yüzölçümü 

(m2) 

Tahmini Bedel 

(TL.) 

Geçici Teminat 

(TL.) 

İhale 

Saati 

1 Aliağa 8329 
Bknz. Özel 

Şartname 
4.091,29 

4.091.290,00-TL + 

(%18 KDV) 
122.738,70-TL 14:10 

2 Aliağa 8330 
Bknz. Özel 

Şartname 
4.537,11 

4.537.110,00-TL + 

(%18 KDV) 
136.113,30-TL 14:20 

3 Aliağa 8331 
Bknz. Özel 

Şartname 
13.242,65 

13.242.650,00-TL 

+ (%18 KDV) 
397.279,50-TL 14:30 

4 Aliağa 8332 
Bknz. Özel 

Şartname 
5.327,11 

5.327.110,00-TL + 

(%18 KDV) 
159.813,30-TL 14:40 

5 Aliağa 8333 
Bknz. Özel 

Şartname 
2.564,58 

2.564.580,00-TL + 

(%18 KDV) 
76.937,40-TL 14:50 

Not: 1, 2, 3, 4 ve 5. sırada bulunan 8329, 8330, 8331, 8332 ve 8333 parsel sayılı 

taşınmazlar; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa tabi olup KDV’den istisna değildir. 

2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler 

a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh 

sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek 

zorundadır. 

b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır; 

A-Gerçek kişiler; 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

2- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekâletname, vekile ait imza 

beyannamesi, 

4- İkametgâh senedi, 

5- Tebligat için adres beyanı, 
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6- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,  

7- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 

8- Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname,  

9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,  

10- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.  

11- Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 

B-Tüzel kişiler; 

1- Noter tasdikli imza sirküleri, 

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

belge  

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı 

vekâletname, vekile ait imza beyannamesi, 

4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,  

5- Tebligat için adres beyanı, 

6- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 

7- Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname,  

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,  

9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.  

10- Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 

3) FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında 

tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve 

kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar. 

4) İstekliler tekliflerini 20.10.2021 tarih ve saat 17:00’ a kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi, Lozan Caddesi, No: 47, Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği 

gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla 

gönderebilir. 

5) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil 

edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir. 

6) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur. 

7) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz 

görülebileceği gibi 1.000,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye 

katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur. 

8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 

18. maddeleri gereği ilan olunur. 9332/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri İli Pınarbaşı Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin, kat karşılığı 

inşaat yapım ihalesidir. 
 

MEVKİ ADA PARSEL 
TOPLAM 
KONUT 
SAYISI 

TOPLAM 
DÜKKÂN 
SAYISI 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(%3) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

YENİ OCAK MAH. 319 1 38 50 1.314.843,85 TL 25/10/2021 15:00 

 
Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat 

karşılığı inşaat yapım ihalesi; yukarıdaki tabloda belirtilen saatte, Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 
Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif 
zarflarını aşağıda istenen belgelerle birlikte en geç, 25.10.2021 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar 
Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Pınarbaşı Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3 - Uygulanacak İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır. 

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi ve projeler 
Fen İşleri Müdürlüğünde, mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş için 
ihale dosya bedeli 500,00 TL (Beşyüz Lira) olup, Pınarbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 
ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif 
zarfına koyacaktır. 

Madde 5 - İşin Süresi, Niteliği, Nevi ve Miktarı: İşin süresi yer tesliminden itibaren 750 
(yedi yüz elli) gündür. Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Yeni Ocak Mah. 319 ada 1 parsel numaralı 
taşınmaz üzerine kat karşılığı konut ve ticari alanlar (market, mağaza, eczane, dükkan vb.) içeren 
yapı inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı temel alınarak, toplam inşaat 
alanının yaklaşık % 21‘ine denk gelen, şartname eki olan mahal listesinde, Belediye sütununda 
işaretli bağımsız bölümleri idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek 
nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak 
bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 5.000,00 (Beşbin) TL’dir. 
İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı Kanunda belirtilen 
süreler içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına düşen bağımsız bölüm büyüklüklerinde 
(idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. İdarenin onayı ile projede 
değişiklikler yapılabilecektir. 

Madde 6 - Tahmini Bedeli, Geçici Teminat ve Kesin Teminat Bedelleri: Belediyemiz 
tarafından hazırlatılmış olan uygulama projelerine göre yapının inşaat bedeli ve çevre düzenleme 
bedeli toplamı yaklaşık maliyet olarak alınmış olup buna göre Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 
37.723.128,28 TL (otuz yedi milyon yedi yüz yirmi üç bin yüz yirmi sekiz lira yirmi sekiz 
kuruş)’dir. 

Kıymet Takdir Komisyonunun 30.07.2021 tarihli Raporuna göre arsa bedeli 6.100.000,00 
(altı milyon yüz bin) TL’dir. 
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Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin 
toplamı olan 43.828.128,28 (kırk üç milyon sekiz yüz yirmi sekiz bin yüz yirmi sekiz lira yirmi 
sekiz kuruş) TL’dir. 

Geçici teminat bedeli 43.828.128,28x%3= 1.314.843,85 (bir milyon üç yüz on dört bin 
sekiz yüz kırk üç lira seksen beş kuruş) TL’dir 

Kesin teminat bedeli ihale sonucu oluşan teklif bedeli toplamı üzerinden, %6 oranına 
tekabül edecek şekilde sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici tarafından idareye 
verilecektir. 

Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabilecek veya banka teminat mektubu olarak 
verilebilecektir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığında 
İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı 
idarede bulunacaktır. 

Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 
7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 
7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (Aslı), 
7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 
7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. (Belediyemizden 

alınacaktır), 
7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu. (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 
7.6-) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka 

teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır. 
7.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 
gerekmektedir. 

7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname, 
7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 
görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 
gösterir belge. 

7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 
Sirküleri. 

7.11-) Yaklaşık maliyetin % 10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
B-II veya B-III grubu son on beş 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 istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar 
müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli 
sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu 
ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat 
karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların 
verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir. 9392/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Sivas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 

sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi uyarınca Belediyemiz Encümeninin 
01/10/2021 tarih ve 1217 sayılı kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. 
maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedeller üzerinden Kapalı Teklif ve Açık 
Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.  

İhalesi; 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir 
Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve 
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00. TL bedel mukabilinde temin edilir. 
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm 
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve 
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.) 

S. 

NO 
MAHALLESİ ADA PARSEL HİSSESİ 

ALANI 

(m2) 

MUHAMMEN 

BEDEL(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL.) 

1 Kardeşler 6363 2 TAM 9.483,7800 12.700.000,00 381.000,00 

2 İşhan 123 59 TAM     1.531,99   3.065.000,00   91.950,00 

3 İşhan 123 62 TAM     1.172,36   2.345.000,00   70.350,00 

4 Uzuntepe 5483 47 320899/341202     3.208,99   1.605.000,00   48.150,00 

5 Gökçebostan 767 255 TAM        426,15      380.000,00   11.400,00 

6 Kılavuz 4301 3 TAM        287,00      229.600,00     6.888,00 

7 Kılavuz 4301 4 TAM        256,00      204.800,00     6.144,00 

8 Kılavuz 4301 5 TAM        318,00      254.400,00     7.632,00 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için); 
a-İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir 

belgenin ibrazı,  
b-Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair 

yetki belgesi imza sirküleri, 
c-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak 

girilmesi halinde ortak girişim belgesi, 
d-Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması 

durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, 
e-Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi 

ibraz etmeleri, 
f-İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içersinde alınmış halen 

faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt 
belgesi, 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

g-İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 

Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

h-Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası 

ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü 

belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini 

taşımalarını gerekmektedir, 

i-Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.(Sadece 1. sıradaki arsa için) 

1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait 

olduğunun yazılması(dış zarf) 

2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta 

şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam 

ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf) 

İLAN OLUNUR. 9443/1-1 

—— • —— 

İHALEYE DAVET 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 

EK FİNANSMAN 

(TKMP-EF) 
 

Kredi No: 8541-TR 

Kapsamında Yapılacak 
 

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI 

Sözleşme Ref. No: TKMP-EF/GOODS/2021-2 
 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 

Ek Finansmanı'nın giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası'ndan finansman temin etmiştir 

ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı 

kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir. 

TKGM Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı işi için Dünya Bankası satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. Planlanan 

sözleşme süresi elli (50) gündür. 
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Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı 

Sıra No Alınacak Ürün Adet 

1 Tümleşik Bilgisayar 530 

2 Masaüstü Bilgisayar 520 

3 Monitör 10 

4 Renkli Yazıcı 5 

5 Siyah-Beyaz Yazıcı 10 

6 Renkli Fotokopi 1 

7 Siyah-Beyaz Fotokopi 1 

Bahsi geçen iş ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale 
dokümanının temini için bilgilere  www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler dosyasından” 
ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak 
değerlendirilmelidir. 

İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin 
tamamını 770 TL (YediyüzyetmişTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner 
Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Kurumsal 
Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası hesabına , “TKMP-
EF/GOODS/2021-2” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, 
dekont ile birlikte aşağıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için 
yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi  No:14 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 551 41 27 
Fax: +90 312 551 20 49 
Tekliflerin en geç 02 Kasım 2021 Salı günü saat 11.00'a  kadar aşağıdaki adrese teslim 

edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z–08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 (Genel Evrak) 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler 02 Kasım 2021 Salı günü saat 11:15'te aşağıda belirtilen adreste, Teklif 

sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
 9579/1-1 

 

http://www.tkgm.gov.tr/
http://www.tkgm.gov.tr/
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9531/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9543/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9544/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9545/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9546/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9547/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9548/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9585/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9586/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Kuşadası (Kapatılan) 2. İcra Dairesinin 2012/437 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9429/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Fidan Sanat Vakfı (FİSAV) 
VAKFEDENLER: Abdülbaki BAŞER, Cemil NAZLI, Muhammet Abdurrahman 

DİNÇER, Osman YILDIRIM, Önder TAŞÇI, İsmail Hakkı Metin KARASU, Ahmet Muhammet 
DİNÇER. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.09.2021 tarihinde kesinleşen, 29.06.2021 
tarihli ve E: 2021/108, K: 2021/255 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kadim medeniyetimizin günümüze yeterince taşınamamış en önemli 
mirası olan kültür ve sanatını, bu sahaya ait çeşitli araçlar enstrümanlar ile insanlığın anlam ve 
değer dünyasına katkı sağlayacak estetik bir tarzda sunumunu sağlayacak gençlerin yetişmesine 
katkı sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL. (Seksen Bin Türk Lirası)  
YÖNETİM KURULU: Abdülbaki BAŞER, Cemil NAZLI, Muhammet Abdurrahman 

DİNÇER, Osman YILDIRIM, Önder TAŞÇI. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları 5526 vakıf sicil numaralı Siyer Vakfı’na 

devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9428/1-1 

—— • —— 
Burdur İli Tefenni Belediye Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 
07/10/2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İlk Defa Atanmak Üzere 

Memur Alımı İlanında yer alan tablodaki 3 sıra nolu satır aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS  
Taban 
Puanı 

3 
İtfaiye 

Eri 
GİH 11 2 

Herhangi bir önlisans 

programından mezun 

olmak  

En az C sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek 
KPSS 
P93 

En az 60 
puan 

İlan olunur. 9542/1-1 
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İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik personel alımı ilan satırında yer alan kadro aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

AKADEMİK 

BİRİM 
BÖLÜM/PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
ÖZEL ŞARTLAR 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü / 

Endodonti Anabilim Dalı 
2 

Öğretim 

Görevlisi 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak ve 

Endodonti alanında doktora yapıyor olmak. 

 9574/1-1 

—— • —— 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

08.10.2021 tarihli ve 31622 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan 

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Doktor Öğretim Üyesi ilanı aşağıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 

İlan 

No 

Fakülte/ 

Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı/ 

Alan 

Unvan Sayı 
Yabancı 

Dil Puanı 
Koşullar 

Başvuru Yeri 

ve Telefon No. 

1 
Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Bölümü 

Yabancı Diller 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 İngilizce: 90 

İngiliz Dili Öğretimi alanında AHCI, WoS 

Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1-Q2 

yayınlarının ve Ulusal/Uluslararası kitap 

ya da kitap bölümünün bulunması 

gerekmektedir. 

 

Yurtdışında bulunan üniversitelerden THE 

veya QS sıralamalarına göre dünyada ilk 

700 üniversite içinde veya İngiliz Dili 

Öğretimi alanında dünyada ilk 250 içinde 

bulunan bir üniversiteden doktora 

derecesi almış olması ya da bu özellikteki 

bir üniversitede veya yurtdışında bulunan 

tanınmış bağımsız bir araştırma 

kurumunda akademik üretim süreçlerine 

en az 9 ay boyunca ilgili üniversite veya 

araştırma kurumunda bilfiil bulunarak 

katılmış olması gerekmektedir. 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

0312 210 70 46 

 9573/1-1 
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Sayıştay Başkanlığından: 

SAYIŞTAY İLAMLARINA AİT İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ 

Aşağıda adı soyadı yazılı sorumluların; adresleri tespit edilemediğinden, kendilerine 

Sayıştay ilamları tebliğ edilememiştir. 

Anılan sorumluların; bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

Başkanlığımıza müracaat ederek ilamı tebellüğ etmeleri ya da açık adreslerini bildirmeleri 

gerekmekte olup, aksi takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, işbu ilanla tebligat 

yapılmış olacaktır. 

İLAM 

YILI 
İLAM NO 

SAYMANLIK/ 

KAMU İDARESİ 

SORUMLUNUN 

ADI SOYADI 
GÖREVİ 

2018 177 
İstanbul Esenyurt 

Belediyesi 
Kerem YILDIZ Diğer Sorumlu 

2018 178 
İstanbul Avcılar 

Belediyesi 

Burçin 

BAYKAL 

Harcama 

Yetkilisi 

2015 74-32692 
Mardin Büyükşehir 

Belediyesi 
Yunus ÖZTÜRK 

Harcama 

Yetkilisi 

2015 235-33081 
Antalya Muratpaşa 

Belediyesi 

Fatma Nalan 

BİLGİÇ 

Gerçekleştirme 

Görevlisi 

2015 235-33081 
Antalya Muratpaşa 

Belediyesi 

Hatice 

TAŞPINAR 

Gerçekleştirme 

Görevlisi 

2016 52-33084 
Antalya Muratpaşa 

Belediyesi 

Fatma Nalan 

BİLGİÇ 

Gerçekleştirme 

Görevlisi 

2017 152-33090 
Antalya Muratpaşa 

Belediyesi 

Fatma Nalan 

BİLGİÇ 

Gerçekleştirme 

Görevlisi 

 9439/1-1 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi Resmî Gazete’de yayımlanma tarihidir. 

Son Başvuru Tarihi Resmî Gazete’de Yayım tarihinden 15 gün sonra 

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim 

Görevlisi kadroları için) 
02.11.2021* 

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi 

kadroları için) 
09.11.2021* 

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim 

Görevlisi kadroları için) 
16.11.2021* 

* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî 

Gazete’de yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web 

sayfasında duyurulacaktır. 

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:  

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet 

fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını 

kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) takım dosya veya CD/USB 

bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne kargo yolu 

veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım dosya veya CD/USB bellek ile 

birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili 

Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

İngilizce Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması 

gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması vb.) 

İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/  web adresimizden 

ulaşabilirsiniz. 
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FAKÜLTE BÖLÜM / ABD 
İSTENİLEN ÖZELLİKLER / 

UZMANLIK ALANI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

Tıp Fakültesi 

(İng.) 
Adli Tıp 

Tıpta Uzmanlık derecesini Adli Tıp 

alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 

(İng.) 
Biyofizik 

Biyofizik alanında doktorasını 

yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 

(İng.) 

Tıbbi 

Biyokimya 

Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi 

Biyokimya alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 

(İng.) 
Tıbbi Biyoloji 

Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi 

Biyoloji alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 

(İng.) 
Tıbbi Genetik 

Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi 

Genetik Anabilim Dalında almış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 

(İng.) 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Tıpta Uzmanlık / Doktora derecesini 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 

(İng.) 
Tıbbi Patoloji 

Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi 

Patoloji alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Acil Tıp 
Tıpta Uzmanlık derecesini Acil Tıp 

alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon alanında almış olmak. 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Tıpta Uzmanlık derecesini 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 
Tıpta Uzmanlık derecesini Çocuk 

Cerrahisi alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında almış olmak. 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dermatoloji 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Dermatoloji alanında 

almış olmak. 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon 

Hastalıkları ve 

Klinik 

Mikrobiyoloji 

Tıpta Uzmanlık derecesini 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 
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Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Genel Cerrahi alanında 

almış olmak. 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Göğüs 

Hastalıkları 

Tıpta Uzmanlık derecesini Göğüs 

Hastalıkları alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini İç Hastalıkları alanında 

almış olmak. 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 
Tıpta Uzmanlık derecesini Nükleer 

Tıp alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi 

Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji 
Tıpta Uzmanlık derecesini Patoloji 

alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Üroloji 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Üroloji alanında almış 

olmak. 

Profesör 1 

İletişim Fakültesi 
Çizgi Film ve 

Animasyon 

Animasyon, grafik tasarım, görsel 

iletişim tasarım, iletişim tasarımı, 

yeni medya alanlarının birinden 

lisans derecesi almış olup, bu 

alanların birinde lisansüstü 

öğrenimini sürdürüyor olmak. 

Arş. Gör. 1 

İletişim Fakültesi 

Radyo, 

Televizyon ve 

Sinema 

Sinema ve Televizyon alanında 

çalışmalar yapıyor olup, bu alanlarla 

ilgili teorik ve uygulamalı ders 

verme yetkinliğine sahip bulunmak. 

Doçent 1 

İletişim Fakültesi 
Yeni Medya ve 

İletişim 

İletişimin, Yeni Medya, Gazetecilik, 

TV ve Sinema ve benzeri 

alanlarında çalışmaları bulunmak 

Doçent 1 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

(Türkçe) 

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini 

Psikoloji Alanında tamamlamış 

olmak ve Spor Psikolojisi alanında 

Doktorasını tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İng.) 

Doçentliğini Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında tamamlamış 

olmak. 

Profesör 1 
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Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İng.) 

Doçentliğini Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında tamamlamış 

olmak. 

Doçent 1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İng.) 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği 

veya Yazılım Mühendisliği alanında 

tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

(İng.) 

Elektrik-Elektronik, Elektrik, 

Elektronik veya Elektronik ve 

Haberleşme alanlarından birinde 

Doktora derecesine sahip olmak ve 

Kontrol alanında uzmanlaşmış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

(İng.) 

Elektrik-Elektronik, Elektrik, 

Elektronik, Elektronik ve 

Haberleşme, Kontrol, Bilgisayar 

veya Yazılım Mühendisliği 

Bölümlerinden birinde lisans 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Arş. Gör. 2 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik (İng.) 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

alanında Doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik (TR) 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

alanında Doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İng.) 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği 

veya Yazılım Mühendisliği alanında 

tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Yazılım Mühendisliği 

bölümlerinden birinde lisans 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Arş. Gör. 2 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Beslenme ve Diyetetik Lisans 

mezunu olmak ve Beslenme ve 

Diyetetik alanında doktora yapmış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 

Dil ve Konuşma Terapisi alanında 

lisans/yüksek lisans; Dil ve 

Konuşma Terapisi ya da Nörobilim 

alanında doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 

doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Ebelik ya da Hemşirelik 

Bölümünden Lisans mezunu olup, 

Hemşirelikte Temel İlke ve 

Uygulamalar, İç Hastalıkları 

Hemşireliği veya Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği alanlarında 

doktora yapmış olmak. 

Öğr. Gör. 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Hemşirelik Esasları ve/veya İç 

Hastalıkları Hemşireliği alanlarında 

Doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Psikiyatri Hemşireliği alanında 

yüksek lisansını tamamlamış olmak 
Arş. Gör. 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ortez Protez 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Ortopedi ve 

Travmatoloji Alanında Doçentliğini 

almış olmak. 

Doçent 1 

Bağımlılık ve Adli 

Bilimler Enstitüsü 
Ceza Adaleti 

Lisansını Hukuk; Doktorasını 

Ceza/Kamu Hukuku alanında 

tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tasavvuf 

Araştırmaları 

Enstitüsü 

Tasavvuf 

Kültürü ve 

Edebiyatı 

Doktora ve Doçentliğini Temel 

İslam Bilimleri Tasavvuf alanında 

almış ve en az iki yıl profesörlük 

yapmış olmak, Selçuklu ve Osmanlı 

Dönemi tasavvuf düşünesi, tarihi, 

sanatı ve edebiyatı konularında eser 

vermiş olmak. 

Profesör 1 

Tasavvuf 

Araştırmaları 

Enstitüsü 

Tasavvuf 

Kültürü ve 

Edebiyatı 

Lisans öğrenimini İlahiyat 

Fakültesinde almış olmak, Temel 

İslam Bilimleri Tasavvuf alanında 

doktora yapmış olmak, Selçuklu ve 

Osmanlı Dönemi tasavvuf düşünesi, 

tarihi, sanatı ve edebiyatı 

konularında eser vermiş olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Anestezi 

Tıpta Uzmanlık derecesini 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 
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Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Diyaliz 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini İç Hastalıkları alanında 

almış olmak. 

Doçent 1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Odyometri 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Kulak, Burun Boğaz 

Hastalıkları alanında almış olmak. 

Doçent 1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Optisyenlik 

Tıpta Uzmanlık derecesini Göz 

Hastalıkları alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Optisyenlik 

Optisyenlik Önlisans Programı 

Mezunu Olmak ve Herhangi Bir 

Lisans Bölümünden Mezun Olmak 

ve Belgelendirmek Kaydıyla 

Optisyenlik Alanında En Az 2 Yıl 

Deneyimli Olmak. 

Öğr. Gör. 1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Perfüzyon 

Teknikleri 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Genel Cerrahi alanında 

almış olmak. 

Doçent 1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Perfüzyon 

Teknikleri 

Tıpta Uzmanlık derecesini Kalp ve 

Damar Cerrahisi alanında almış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Perfüzyon 

Teknikleri 

Tıpta Uzmanlık derecesini 

Kardiyoloji alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 
Radyoterapi 

Tıpta Uzmanlık derecesini ve 

Doçentliğini Radyoloji alanında 

almış olmak. 

Profesör 1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Sağlık Bilgi 

Sistemleri 

Teknikerliği 

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri Bölümlerinin Birinden 

Lisans Mezunu Olmak ve Bu 

Alanların Birinde Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak. 

Öğr. Gör. 1 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Tıpta Uzmanlık derecesini 

Radyoloji alanında almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

    9513/1-1 
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Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 
 9444/1-1 
  

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 
 9458/1/1-1 
  

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 
 9458/2/1-1 
  

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 
 
 

 9459/1-1 
  

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 
 9460/1-1 
  

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 

 



9 Ekim 2021 – Sayı : 31623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2021 – Sayı : 31623

Sayfa

1

5

19

19

20

26

27

27

27

38

49

51

60

69

137

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/488,

489, 490, 491, 492, 493)

YÖNETMELİKLER

–– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

–– Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri

Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama

Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Atık Getirme Merkezi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Tebliğ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2021/34)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2021/35)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


	
	İHALEYE DAVET
	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:
	TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ
	EK FİNANSMAN
	(TKMP-EF)
	Kredi No: 8541-TR
	Kapsamında Yapılacak
	BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI
	Sözleşme Ref. No: TKMP-EF/GOODS/2021-2
	Gençlik ve Spor Bakanlığından:
	Milli Eğitim Bakanlığından:


