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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1167

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine

Ahmet Murat ALTUĞ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1168

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Şehit Yakınları ve Gaziler

Dairesi Başkanlığına, Gamze AYRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Aralık 2014
CUMARTESİ

Sayı : 29211



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1169
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Gülsen KARA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1170
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Hayri
BAYRAKÇIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun
29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1179
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Yakup Halit BULUT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1180
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Kamu Düzeni ve Güvenliği

Müsteşar Yardımcılığına Abdülkadir AKIL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1182
1 – Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan ZANBURKAN’ın, başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1184
1 – Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet TANIR’ın, başka bir göreve atanmak

üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19/12/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1186
1 – Bakanlık Müşaviri Ali ELGİN’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden

alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19/12/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1187
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Alparslan AKIMCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1195
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Güzel Sanatlar Genel

Müdür Yardımcılığına, Ömer Faruk BELVİRANLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 92 nci
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1189
1 – Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan DEMİREL’in

başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1190
1 – Bakanlık Müşaviri Ahmet Hamdi BOZGAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

19/12/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1191
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Hudut ve

Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne Uzm. Dr. Hüsem HATİPOĞLU’nun atanması, 657 sayılı
Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı
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Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1192
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye Hudut ve

Sahiller Sağlık Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Osman KAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
19/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kay-
naklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti
sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol
altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden
korumaya; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebet-
lerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını en-
gellemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve

29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık gazlar: Katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları,
b) Az Atıklı Teknolojiler: Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların üretim prosesinin

son aşamasında arıtılmasına dayalı teknolojik seviye yerine tercih edilen ve temiz üretim tek-
niklerini temel alan, kirletmeyen, temiz ve az atıklı teknolojileri,

c) Bacharach islilik derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül madde
emisyonunun meydana getirdiği sayıyı,

ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Biyokütle: Tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki

enerjiyi geri kazanmak amacı ile yakıt olarak kullanılabilen bitkisel maddelerin tamamı veya
bir kısmından oluşan ürünleri, tarım ve ormancılıktan kaynaklanan bitkisel atıkları, ortaya çıkan
ısı geri kazanılabiliyorsa gıda işleme sanayisinden kaynaklanan bitkisel atığı, üretim mahallinde
birlikte yakılıyorsa ve ortaya çıkan enerji geri kazanılıyorsa kağıt hamuru üretimi ve kağıt ha-
murundan kağıt üretimi sırasında oluşan lifli bitkisel atıkları, mantar atığını, ahşap koruyucuları
ve kaplamaları ile muamele neticesi halojenli organik bileşikler veya ağır metaller ihtiva eden
ve özellikle inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan atıkları içerenler hariç olmak üzere
odun atıklarını,

e) Büyük Yakma Tesisi: Anma ısıl gücü 50 MW ve üzeri olan, yalnızca enerji üretimi
için inşa edilen katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesislerini,
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f) CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesini,
g) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gü-

rültü, atık su deşarjı, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini
içeren izni,

ğ) Çift veya çoklu yakıt yakan tesis: Aynı anda veya değişimli olarak iki veya daha
fazla yakıt ile ateşlenebilen yakma tesisini,

h) Deneme izni: İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin mevzuat kapsamında ve-
rilen izni,

ı) Dış Hava: Çalışma mekanları hariç, troposferde bulunan dış ortamlardaki havayı,
i) Dizel Motor: Kendiliğinden sıkıştırmalı ateşlemeli motoru,
j) Doğal gaz: Asal gazlar ve diğer içeriği hacimsel olarak % 20’sinden fazla olmayan,

doğal yollardan oluşan metan gazını,
k) Emisyon: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve ben-

zeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu
bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerini,

l) Emisyon Envanteri: Sınırları belirlenmiş herhangi bir bölgede, hava kirletici kaynak-
lardan belli bir zaman aralığında atmosfere verilen kirleticilerin listesi, miktarı ve bunların top-
lam kirlilik içindeki paylarını gösteren bilgileri,

m) Emisyon Faktörü: Herhangi bir faaliyetten veya ekipmandan kaynaklanan belirli
bir kirleticinin birim hammadde, birim yakıt, birim hacim, birim zaman, birim alan için orta-
lama emisyon miktarını,

n) Emisyon Kaynağı: Atmosfere emisyon veren baca veya baca dışı kaynağı,
o) Emisyon Ölçüm Raporu: Çevre izin veya lisans başvuru dosyasının bu Yönetmelik

kapsamında hazırlanan hava emisyonları bölümüne esas raporu,
ö) Emisyon Ölçüm Raporu Geçerlilik Süresi: İlk ölçüm tarihi esas alınarak, 10/9/2014

tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsa-
mındaki işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yılı,

p) Emisyon Sınır Değeri (yakma tesisleri için): Sıvı ve gaz yakıtlarda % 3, katı yakıt-
larda % 6, gaz türbinlerinde % 15 oranında oksijen olduğu varsayılarak, mg/Nm3 olarak ifade
edilen, kütle bölü atık gazın hacmi olarak hesaplanan ve yakma tesisinden havaya verilen atık
gazların içinde bir maddenin bulunmasına izin verilen konsantrasyonu,

r) Gaz Motoru: Otto çevrimi, kıvılcım ateşlemeli ateşleme sistemine sahip motoru,
s) Gaz Türbini: Termik enerjiyi mekanik işe çeviren, çoğunlukla bir kompresör, yakıtın

okside edilerek çalışan sıvıyı ısıttığı termik bir cihaz ve bir türbinden oluşan dönen makinelerin
tümünü,

ş) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 6/6/2008 tarihli ve 26898
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğini,

t) Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD): Tesis etki alanı içinde her bir inceleme
alanındaki tüm tepe noktalarında ve bütün yayılma durumları için hesaplanan değeri,

u) ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatını,
ü) İçten Yanmalı Motor: Gaz veya dizel motoru,
v) İşletmeci: Tesisi işleten veya tesis hakkında karar vermeye yetkili gerçek veya tüzel

kişiyi,
y) İşletme Sahası İçi: Üzerinde doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme işlem-

lerinin yapıldığı, madde depolanan, boşaltılan, tesisler arasındaki alanı,
z) İş Termin Planı: Tesis sahibi tarafından hazırlanacak ve bu Yönetmelikte belirtilen

yükümlülükleri ve sınır değerleri sağlayacak proses ve baca gazı arıtım tesislerinin gerçekleş-
tirilmesi sürecinde yer alan proje, ihale, inşaat ve işletmeye alma gibi işlerin zamanlamasını
gösteren planı,
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aa) Kısa Vadeli Değer (KVD): Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik ola-
rak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuç-
larının % 95 ine tekabül eden değeri, çöken tozlar için farklı olarak aşılmaması gereken mak-
simum aylık ortalama değerleri,

bb) Kısa Vadeli Sınır Değer (KVS): Maksimum günlük ortalama değerleri veya sayısal
değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, istatistik olarak bütün ölçüm sonuçlarının % 95
ine tekabül eden ve Ek-2 Tablo 2.2 de belirtilen aşmaması gereken değeri,

cc) Kirletici: Doğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından dış havaya bırakılan ve
insan sağlığı üzerinde ve/veya bütün olarak çevre üzerinde muhtemel zararlı etkileri olan her
türlü maddeyi,

çç) Kojenerasyon ve Kombine Çevrim: Enerjinin hem elektrik hem de ısı biçimlerinde
aynı sistemden beraber üretilmesi veya tüm ısı makinalarının çevreye vermek zorunda oldukları
atık ısıdan yararlanmayı,

dd) Kritik Bölge: Bir yıl boyunca yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre kısa va-
deli sınır değerlerin en az on beş gün aşıldığı yerleri,

ee) Kritik Meteorolojik Şartlar: Atmosferde alt sınırı yerden yedi yüz metre veya daha
az yüksekte olan enversiyon tabakasında hava sıcaklığının en az 2°C/100 m arttığı ve yerden
10 m. yükseklikte ölçülen rüzgar hızının on iki saatlik ortalamada 1,5 m/s den az olduğu kritik
meteorolojik durumu,

ff) Kükürt Giderme Oranı (Yakma tesisleri için) : Yakma tesisinde havaya salınmayan
kükürt miktarının, yakma tesisine verilen ve kullanılan yakıtın içinde bulunan kükürt miktarına
olan oranını,

gg) Mevcut Tesis: Ek-5.A.1 kapsamındaki tesisler için; 8.6.2010 tarihinden önce, diğer
tesisler için ise 3/7/2009 tarihinden önce kurulmuş veya Çevresel Etki Değerlendirmesi mev-
zuatına göre kurulması uygun bulunan tesisleri,

ğğ) Piyasaya Arz Edilen Sıvı Yakıtlar: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
düzenlenen/düzenlenecek mevzuatla üretimi, yurtdışı ve yurtiçi kaynaklardan temini ve piya-
saya arzına izin verilen sıvı yakıtlar ile kalorifer yakıtını,

hh) Teknolojik Seviye: Sürekli işletilmesinde başarısı tecrübeyle sabit, kıyaslanabilir
metotlar, düzenekler ve işletme şekilleriyle kontrolleri yapılabilen; emisyon sınırlama tedbir-
lerini pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ileri ve ülke şartlarında uygulanabilir teknolojik
metotlar, düzenekler, işletme biçimleri ve temizleme metotlarının geldiği seviyeyi,

ıı) Uzun Vadeli Değer (UVD): Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması
olan değeri,

ii) Uzun Vadeli Sınır Değer (UVS): Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortala-
ması olan, Ek-2 Tablo 2.2 de belirtilen aşılmaması gereken değeri,

jj) Üretim Prosesi: Yakıtın ham madde ile birlikte muamele gördüğü veya yakıttan elde
edilen enerjinin hammaddeyi veya ürünü kurutma, kavurma ve benzeri işlemlerde kullanıldığı
ve bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı
veya sadece proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının çıktığı tesisleri,

kk) Üretmek: Ürün elde etmek, işlemek, üretim amacıyla tüketmek ve diğer kullanım-
ları, ithalat ve diğer amaçlı nakliyatları,

ll) Verimlilik: h ile ifade edilen gaz türbininin ISO temel yük şartlarında yüzde olarak
belirtilen verimliliğini,

mm) Yakıt: Sanayi ve enerji üretim tesislerinin yakma sistemlerini, ateşlemeye yarayan
katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddeleri,

nn) Yakma Isıl Gücü/Isıl Güç/Yakıt Isıl Gücü/Anma Isıl Gücü: Bir yakma tesisinde bi-
rim zamanda yakılan yakıt miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan KW,
MW birimleri ile ifade edilen asıl güç değerini,
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oo) Yakma Tesisi: Yakıtları okside ederek oluşan ısının kullanıldığı teknik ekipmanı,
öö) Yeni Tesis: Mevcut tesisler dışında kalan tesisi,
pp) Yetkili Merci: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Yetkili merci, sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu, toplam

emisyon sınırlaması yapılacak kritik bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin tümünden her-
hangi bir anda dış havaya verilen toplam emisyonu sınırlandırıcı tedbirler isteyebilir. Toplam
emisyon sınırlaması yapılacak kritik bölgeler yetkili merci tarafından belirlenir. Yetkili merci,
bu bölgelere kurulacak çevre iznine tabi olan veya olmayan yeni bir tesisin toplam emisyon
miktarıyla ilgili olarak geçici veya sürekli sınırlandırma kararları alabilir veya yeni bir tesisin
bölge içinde kurulmasına Planlama ve ÇED aşamalarında yapılan değerlendirmelerde dikkate
alınarak uygunluk kararı vermeyebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Koruma bölgeleri;
a) Bir bölgedeki işletmelerden, ulaşımdan ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin

insan ve çevresi üzerindeki zararlı etkileri normal tedbirlerle ortadan kaldırılamıyorsa bu böl-
geler yetkili merci tarafından koruma bölgesi olarak ilan edilebilir. Yetkili merci, koruma böl-
gelerinde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararıyla,

1) Hareketli ve sabit tesisleri çalıştırmamaya,
2) Sabit tesisleri kurdurmamaya,
3) Hareketli ve sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda çalıştırmaya veya bunlardan

yüksek işletme teknikleri talep ederek çalıştırmaya,
4) Tesislerde yakıt kullandırmamaya veya sınırlı olarak kullandırmaya
yetkilidir.
b) Yetkili merci, kritik meteorolojik şartların mevcut olduğu veya olacağı, hava kirlen-

melerinin çok hızlı artış gösterdiği bölgelerde, insan ve çevresi üzerinde meydana gelecek za-
rarlara karşı;

1) Hareketli veya sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda çalıştırmaya,
2) Önemli ölçülerde hava kirlenmelerine yol açabilen yakıtların tesislerde kullanılma-

sını yasaklamaya veya sadece kısıtlamaya
yetkilidir.
c) Hava kirliliğinin çok hızlı artış gösterdiği durumlarda Hava Kalitesi Değerlendirme

ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen uyarı kademeleri uygulanır.
ç) Hava kalitesi sınır değerleri aşılarak, hava kirliliği Ek-2 de belirtilen değerlere ulaş-

tığında, bölge özelliklerine göre alınacak tedbirler yetkili merci tarafından tebliğ halinde ya-
yımlanır.

d) Her kademe için alınacak tedbirler düzenlenirken meteorolojik veriler göz önüne
alınır. Sis, enverziyon, durgun meteorolojik şartlar ve izotermal durumlarda bir sonraki kade-
menin tedbirleri veya ilave tedbirler uygulanabilir. Nisbi nem miktarının % 90 ın üzerine çık-
ması halinde uyarı kademelerinin belirlenmesinde Ek-2 de verilen kirlilik derecelerinin % 10
eksiği esas alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Yakma Tesisleri

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yakma tesislerinin kapasitelerinin artırılması veya değiştirilmesi
EK MADDE 1 – (1) Bir yakma tesisinin en az 50 MW genişletilmesi halinde, Ek-5.A.1.3’de

belirtilen yeni tesisler için emisyon sınır değerleri, tesisin tamamının ısıl kapasitesine göre be-
lirlenir ve tesisin yeni bölümüne uygulanır. Geçici 6 ncı maddede tanımlanan durumlarda bu
madde uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci, geçici 2 nci ve geçici 5 inci maddeleri
ile Ek-7 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.
“Mevcut büyük yakma tesisleri için istisnai durumlar
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 1/6/1987 tarihinden önce, faaliyet öncesi veya faaliyet son-

rası için herhangi bir izin almış ve tesisin 31/7/2011 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar 20.000
saatten fazla çalıştırılmayacağını, 8/6/2011 tarihine kadar yazılı olarak taahhüt etmiş işletmeler;
her yıl 31 Ocak gününe kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, tesisin kalan işletme ömrü
için izin verilen, çalıştıkları ve çalışmaları için kalan süreyi belirten kaydı sunmaları koşulları
ile Ek-5.A.1.4’te belirtilmiş olan emisyon sınır değerlerine uymaktan 31/12/2019 tarihine kadar
muaftırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 1987 tarihinden önce kurulmuş olan yatay üretim prosesi

bacası olan tesislerde 1/3/2015 tarihine kadar dikey bacaya geçişe dair iş termin planının (atık
gaz dağılım modelini ve baca gazı ölçümünün yapılabilmesi için gerekli izokinetik şartların
sağlanacağına dair bilgileri de kapsayan) Bakanlığa sunulması koşulu ile 1/1/2016 tarihine ka-
dar bacaların dikey hale getirilmesi zorunludur. Bu süre içinde atık gazların atmosfere dikey
çıkışla verilmesine ilişkin şart aranmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3.a ve Ek-3.d.1 aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“a) Emisyonun Ölçüm Yerleri:
Tesislerde emisyon ölçüm yerleri Türk Standartlarına, EPA, DIN veya CEN normlarına

uygun, teknik yönden hatasız ve tehlike yaratmayacak biçimde ölçüm yapmaya uygun, kolayca
ulaşılabilir ve ölçüm için gerekli bağlantıları yapmaya imkan verecek şekilde işletme/tesis yet-
kililerince hazırlatılır. Emisyon ölçüm yerleri ile ilgili teknik detaylar Bakanlıkça belirlenir.”

“1) Genel
Bu Yönetmelik gereğince; sürekli ölçümü yapılması gereken emisyonun, sınır değer-

lerini aşıp aşmadığı, kaydedicili cihazlarla sürekli ölçülerek kontrol edilir. Bu ölçümler ayrıca
toz tutucu, gaz yıkayıcı ve son yakıcı gibi atık gaz temizleme tesislerinin etkinliklerinin belir-
lenmesi ile hammadde ve proseslerden kaynaklanan emisyonların tespiti için de gereklidir.

Bir takvim yılı içindeki işletim saatleri süresince;
1.1. Hiçbir takvim ayındaki sürekli emisyon ölçümlerinin ortalaması emisyon sınır de-

ğerlerini geçmiyorsa,
1.2. Kükürt dioksit ve toz emisyonu için; 48 saatlik ardışık tüm ortalama değerlerin

%97’si, emisyon sınır değerlerinin %110’unu geçmiyorsa,
1.3. Azot oksitler emisyonu için; 48 saatlik ardışık tüm ortalama değerlerin %95’i, emis-

yon sınır değerlerinin %110’unu geçmiyorsa,
emisyon sınır değerlerine uyulduğu kabul edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’ün b bendinin 4 üncü alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“4) Isıl gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekliği dağılımı engellemeyecek şekilde

yerden 10 metre veya çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1.5 m olmalıdır.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5.C bölümünün 5 numaralı alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“5) Kireç Fabrikaları:
5.1) Kireç fabrikalarında katı, sıvı ve gaz yakıt kullanılması halinde aşağıda belirtilen

esaslara uyulacaktır.
Emisyon sınır değerleri baca gazında % 11 hacimsel oksijen esas alınarak verilmiştir.
5.1.1) Atık gazlardaki toz emisyonları:
Baca gazındaki toz emisyonu 100 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.
5.1.2) Baca gazındaki kükürt dioksit emisyonu konsantrasyonu 300 mg/Nm3 değerini

aşmamalıdır.
5.2) Ek-1’in (e) paragrafındaki esaslar, taş ocağı ile ön kırıcılar arasındaki yollarda uy-

gulanmaz.
5.3) Kullanılan yakıt, hammadde, katkı maddeleri ve üretimden dolayı atık gazlarda;

toz emisyonunda (Hg, Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) Ek-1’de bu maddeler için
belirtilen sınır değerler aşılmamalıdır.

5.4) Atık gaz is oranı Bacharach skalasına göre 2’yi geçmemelidir.
5.5) Tesis içi yol ve kırma eleme ünitelerinde ve atık toz kireç depolanmasında Ek-1’deki

esaslara uyulmalıdır.
5.6) 01.01.2015 tarihinden itibaren; kireç fırını bacası, toz ve hacimsel debi emisyon

konsantrasyonunu sürekli ölçüp kaydeden bir ölçü cihazı ile donatılmalıdır.
5.7) Kireç fabrikalarında petrol koku kullanılması halinde aşağıdaki esaslar geçerlidir:
5.7.1) Kireç sanayinde Bakanlığın özelliğini belirleyerek kullanımına izin verdiği petrol

koku kısmen veya tamamen başkasına satılmaksızın, sadece kireç fırınlarında, parça halindeki
kısımları da öğütülüp kullanıma uygun hale getirilmelidir.

5.7.2) Kireç fabrikaları mevcut en iyi tekniklerin kullanıldığı fırınlara sahip olmalıdır.
5.7.3) Petrol kokunun pülverize edildiği bölgede, baca gazında petrol kokunun veya

atık yağın yanması sonucu oluşan yanmış gaz yanma bölgesinde 900 0C en az 0,3 saniye kal-
malıdır.

5.7.4) Bu tesislerde yukarıda belirtilen sıcaklık seviyesinin sürekli sağlandığının tespiti
için sıcaklık yazıcılı cihazla sürekli kaydedilerek kontrol edilmelidir. (Söz konusu kayıt işlemi
yukarıda belirtilen sıcaklık değerinin sağlandığını gösterecek şekilde iki noktada, destek brülörü
ile donatılan sistemlerde aynı zamanda fırına petrol koku yüklenen kesitte, birden fazla fırın
baca gazının toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde ayrıca baca gazı debisi de ölçül-
melidir. Yakıt ve kireç yüklemesinin bilgisayar kontrolünde yapılması durumunda zamana göre
sıcaklık değişimlerinin bilgisayar ortamında kaydedilerek kontrol edilebildiği tesislerde ayrıca
sabit yazıcılı cihaz takılması istenmeyebilir.)

5.7.5) Hacimsel oksijen miktarı % 11 alındığında atık gazdaki yanıcı organik madde-
lerin içerisindeki karbon emisyonu 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır.

5.7.6) Fırın baca gazındaki toz emisyonu 3 kg/saat’in altında 100 mg/Nm3, 3 kg/saat’in
üzerinde ise 75 g/Nm3 değerini aşmamalıdır.

5.7.7) Petrol koku depolama alanının tabanı, petrol kokunun yayılımını önleyecek şe-
kilde kaplanmalı ve tozumaya karşı tedbirler alınmalıdır.

5.8) Ek-1’de verilen diğer esaslara uyulmalıdır.
5.9) Atıkların ek yakıt olarak kullanıldığı kireç fabrikalarında Bakanlığımız tarafından

yayımlanan mevzuata uyulur. İlgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu Yönetmelikte belirtilen
hüküm ve esaslara tabidir.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5.C bölümünün 7 numaralı alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“7) Çimento ve/veya Çimento Klinkeri Üreten Tesisler:
7.1) Çimento üreten tesislerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur.
(Emisyon sınır değerleri; döner fırın ana bacası için baca gazında % 10 hacimsel oksi-

jen, döner fırın yanma gazları çıkışı olan diğer bacalarda da aşağıdaki emisyon sınır değerleri
toz emisyonu haricinde % 10 hacimsel oksijen esas alınarak uygulanır.

7.1.1) Atık gazlardaki toz emisyonları:
10/2/1993 tarihinden önce kurulmuş ve yeni üretim ünitesi ilaveleri yapılmamış olan

mevcut tesislerde atık gazlardaki toz emisyon değeri günlük ortalama değer veya örnekleme
süresi boyunca ortalama değer olarak (en az yarım saat boyunca spot ölçümle);

1.6.2015 tarihine kadar, elektrikli toz filtreleri ile donatılmamış ise 75 mg/Nm3, elektrikli
toz filtreleri ile donatılmış ise 120 mg/Nm3,

1.6.2015 tarihinden itibaren 50 mg/Nm3 sınır değerini aşamaz.
10/2/1993 tarihinden sonra kurulmuş yeni tesisler ile mevcut tesislere yapılacak yeni

üretim ünitesi ilaveleri için ve atık gazlardaki toz emisyon değeri günlük ortalama değer veya
örnekleme süresi boyunca ortalama değer olarak (en az yarım saat boyunca spot ölçümle)
50 mg/Nm3 ü aşamaz.

7.1.2) İşletmede; klinker üretim tesisleri en az 15 günlük klinker üretim kapasitesini,
öğütme tesisleri en az 7 günlük klinker tüketim kapasitesini depolamaya yeterli, kapalı depo-
lama alanları mevcut olacaktır. Kış üretim dönemi üretim fazlası gibi zorunlu sebepler nede-
niyle üretim fazlası klinker malzemesi Ek-1’de yer alan açıkta depolanan yığma malzeme şart-
larına uygun olarak açıkta depolanabilir.

7.1.3) Çimento fırını (klinker döner fırın bacası), toz, NOx, hacimsel debi, sıcaklık, O2,
SO2, CO emisyon konsantrasyonunu sürekli ölçüp kaydeden bir ölçü cihazı ile donatılmalıdır.

7.2) Klinker soğutucusu atık gazı olabildiğince tam olarak değerlendirmelidir.
7.3) Ek-1’in (e) paragrafındaki esaslar, taş ocağı ile ön kırıcılar arasındaki yollarda uy-

gulanmaz.
7.4) Ek-1’de verilen ilgili esaslara uyulmalıdır.
7.5) Çimento fabrikasının talep etmesi halinde; yüksek kükürtlü petrol koku kullanan

çimento fabrikalarında kükürt oranı değişimi yakıt değişikliği kapsamında değerlendirilmez.
Söz konusu işletmelerin kullanacakları yüksek kükürtlü petrol koku için sürekli ölçüm yaptık-
ları parametrelerin on-line olarak izlenmesini sağlaması ve bu yakıtın yakılması sonucu oluşan
emisyon ve hava kalitesi değerlerinin ve ilgili sınır değerlerini sağladıklarına dair hava emis-
yonu konulu çevre izni vermeye yetkili merciden uygun yazısı almaları zorunludur. Emisyon
parametrelerini ölçtüren ve sınır değerleri sağlayan işletmelerde, kükürt oranı yüksek petrol
koku kısmen veya tamamen başkasına satılmaksızın, sadece çimento fırınlarında, parça halin-
deki kısımları da öğütülüp kullanıma uygun hale getirilerek kullanılabilir.

7.6) Baca gazındaki kükürt dioksit emisyonu günlük ortalama değer veya örnekleme
süresi boyunca ortalama değer olarak (en az yarım saat boyunca spot ölçümle) 300 mg/Nm3

değerini aşmamalıdır.
7.7) Enerji kesilmesi ve dalgalanmaları, ani karbon monoksit yükselmeleri ile ilk ateş-

leme gibi zorunlu haller dışında, tesisler filtreler devre dışı iken çalıştırılmayacaktır. Değer-
lendirmelerde elde olmayan ve önceden tedbiri mümkün olmayan sebeplerden dolayı oluşan
duruşlardan sonra fırınların ve değirmenlerin tekrar devreye alınma süreleri hariç tutulacak,
bu durumlar aylık raporlar halinde belgelendirilecektir. Elde olmayan ve önceden tedbiri müm-
kün olmayan sebepler birbirini takip eden 72 saati veya bir takvim yılı içinde 240 saati geçe-
mez.
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7.8) Kullanılan yakıt, hammadde, katkı maddeleri ve üretimden dolayı atık gazlarda;
çimento fırını (klinker döner fırın bacasında ve döner fırın yanma gazı çıkışı olan bacalarda,
toz emisyonunda (Hg, Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) Ek-1’de bu maddeler için
belirtilen sınır değerleri aşamaz. Söz konusu emisyon kaynakları dışında Ek-1.g uygulanmaz.

7.9) Çimento fırını atık gazındaki azotoksit (azot dioksit cinsinden) emisyonu; günlük
ortalama değer veya örnekleme süresi boyunca ortalama değer olarak (en az yarım saat boyunca
spot ölçümle)

Yeni tesislerde 800 mg/Nm3;
Mevcut tesislerde;
01.01.2018 tarihine kadar, 1300 mg/Nm3;
01.01.2018 tarihinden itibaren 800 mg/Nm3

sınır değerini aşamaz.
Atıkların ek yakıt olarak kullanıldığı çimento fabrikalarında Bakanlığımız tarafından

yayımlanan mevzuata uyulur. İlgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu Yönetmelikte belirtilen
hüküm ve esaslara tabidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5.F bölümünün 4.3 üncü alt bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“4.3) %3 hacimsel oksijen düzeltmesi yapılarak;
Sıvı yakıt kullanan tesislerde kükürt dioksit emisyonu 1700 mg/Nm3 değerini,
Gaz yakıt kullanan tesisler ise 100 mg/Nm3 sınır değerini,
Yakıt olarak kok gazı kullanan tesislerde 800 mg/Nm3 değerini,
geçmemelidir.
Çift yakıt (sıvı+gaz) kullanılan tesislerde ise %3 hacimsel oksijen düzeltmesi yapılarak

kükürt dioksit emisyonu 1700 mg/Nm3 değeri sağlanmalı ve sürekli yazıcılı bir baca gazı analiz
cihazı ile donatılmalıdır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5.F bölümünün 5.5 inci alt bendi ve 6.5 inci
alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5.L ve Ek-5.Y bölümlerinde yer alan
“01/01/2014” tarihleri “01/01/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5.N bölümünde yer alan 3 üncü alt bent aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir ve aynı bölüme aşağıdaki 6 ncı alt bent eklenmiştir.

“3) Karıştırıcı, depolar ve buhar şebekelerinden kaynaklanan buhar kaçakları önlen-
melidir. Baca gazında bulunan organik bileşikler Ek-1’de verilen organik buhar ve gaz emis-
yonları sınır değerlerini geçmemelidir.”

“6) Karıştırıcı ve depolarda, Türk Standartlarına uygun olarak izolasyon sağlanmalıdır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5.S bölümün 1 numaralı alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“1) Bu tesislerde oluşacak amonyak emisyonları Ek-1, Tablo 1.2.1 (İnorganik Buhar

ve Gaz Emisyonları) de yer alan IV. sınıf emisyonlardır.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5.V bölümünün 1.10, 1.11 ve 2.1 alt bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.10) Tablo 5.9’da yer almayan traktör, motosiklet ve zıhlı taşıyıcı ve benzeri araçları

üreten tesislerdeki boyama ve kurutma ve diğer ünitelerinden kaynaklanan atık gazdaki organik
buhar ve gaz emisyonları Tablo 5.9’da yer alan sınır değerlere tabi olmayıp Ek-1 Tablo 1.2.2’de
yer alan sınır değerlere tabidir.”

“1.11) Toplam yıllık araç üretim sınırı Tablo 5.9’da yer alan miktarlardan daha az olan
tesislerdeki boyama ve kurutma ünitelerinden kaynaklanan atık gazdaki organik buhar ve gaz
emisyonları Tablo 5.9’da yer alan sınır değerlere tabi olmayıp Ek-1 Tablo 1.2.2’de yer alan
sınır değerlere tabidir.”
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“2.1) Tesisteki boyama, kurutma, diğer proses işlemlerinin gerçekleştiği ünitelerden
kaynaklanan organik gaz ve buhar emisyonları, Ek-1 Tablo 1.2.2’de yer alan sınır değerlere
uygun olmalıdır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5.DD bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“DD) YİRMİYEDİNCİ GRUP TESİSLER: Selülozik elyaf (doğal elyaf) üretimi yapan

tesisler.
Bu tesislerde aşağıda verilen esaslara uyulur:
1) Karbon disülfür emisyonu değeri 500 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. Bu konuda Ek-1

Tablo 1.2.2’deki sınır değer uygulanmaz.
2) (1) numaralı bentte belirtilen hususlar dışında Ek-1’deki diğer ilgili esaslar selülozik

elyaf (doğal elyaf) üretimi yapan tesisler için de geçerlidir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-9’un 2 numaralı sırasının d bendinde yer alan

“Madde 16” ibaresi “Madde 15” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin Ek-11’inde yer alan 14 üncü alt bent yürürlükten

kaldırılmıştır.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-12’de yer alan Tablo 12.6 aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-5.A (Birinci Grup
Tesisler) bölümü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Bu Yönetmeliğin;
a) 26 ncı maddesi ile değiştirilen Ek-5.A (Birinci Grup Tesisler) bölümünde yer alan

Ek-5.A.1.4.2’deki kükürt dioksit dışında kalan emisyonlar için sınır değerler ile Ek-5.A.1.4.3,
Ek-5.A.1.4.4, Ek-5.A.1.4.1 kısımları 8/6/2019 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2009 27277

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/3/2010 27537
2- 10/10/2011 28080
3- 13/4/2012 28263
4- 16/6/2012 28325
5- 10/11/2012 28463
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner
Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile dör-
düncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (k) ve (nn)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendi yürürlükten kaldırılmış, fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“c) Dökme ürün: Daha ileri işlem basamaklarında kullanılmak veya birincil ambalajına
konulmak üzere büyük hacimli özel taşıma kapları içinde taşınan sıvı, yarı-katı, katı toz veya
granül halindeki farmasötik ürünleri,”

“k) İstenmeyen etki: Bir ürünün, etiket ve prospektüs bilgilerine uygun olarak kullanımı
sonucu hayvanlarda, insanlarda veya çevrede görülen zararlı etkileri veya istenmeyen durum-
ları,”

“nn) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumu: Farmakovijilans faaliyetlerine ilişkin hiz-
met vermek üzere kurulmuş Bakanlıktan izinli kurum/kuruluşu,”

“oo) Yetkili farmakovijilans sorumlusu: Farmakovijilans çalışmalarını Bakanlıktan izin-
li farmakovijilans hizmet kurumu bünyesinde gerçekleştiren personeli,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin, beşinci fıkrasının dördüncü cümlesi
ve (b) bendi ile on ikinci ve on beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının
ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Geçici izin verilen bu ürünler ticarete konu olamaz.”

“b) Üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rinde kullanılması.’’

“(12) Aynı izin sahibine, farklı bir ticari isimle de olsa, aynı formül ve farmasötik şe-
kildeki ikinci bir ürün için pazarlama izni verilmez.”

“(15) Aynı bölgedeki bir çiftlikteki koruma veya tedavi amacıyla kullanılmak üzere ve
yine aynı bölgedeki hayvanlardan elde edilen antijenler veya patojenlerden üretilmiş inaktif
otovaksinler pazarlama izni kapsamı dışındadır.

(16) Aynı bölgede hastalık çıkan bir çiftlikte kullanılmak üzere ve yine aynı bölgedeki
çiftlik veya kümeslerdeki hayvanlardan elde edilen antijenler veya patojenlerden üretilmiş canlı
otovaksinler için pazarlama izni alınıp alınmayacağı hakkındaki karar Genel Müdürlükçe ve-
rilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetmelik kapsamındaki pazarlama izni ile ilgili
konularda faaliyet gösterebilmek için Bakanlıktan veteriner tıbbi ürün iştigal izin belgesi alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (k), (l), (m) ve (n)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Ürünün üretim yerine ait, Bakanlıkça verilmiş veya Bakanlıkça kabul edilen İyi
Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice-GMP) belgesi,

l) Ürünün yurt dışında izinli olması halinde ürün özellikleri özeti ve/veya prospektüs/eti-
ket örneği, ürüne ait serbest satış sertifikası, ürünün izinli olması ancak pazarda olmaması ha-
linde gerekçesi, daha önce herhangi bir otorite tarafından pazarlama izni başvurusu reddedil-
mişse kararın detaylı gerekçeleri,
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m) Ürün üretiminde hayvansal orijinli maddelerin kullanılması halinde, kullanılan bu
maddelerin Bakanlıkça belirlenen hastalık etkenleri açısından uygunluğunu gösteren belgeler,

n) Ürünün yurt dışında izinli olması halinde ürünün pazarlandığı ülkelerin listesi ve
ürünün yurt dışındaki hak sahibi tarafından verilmiş, ürünün Türkiye’ye ithali, pazarlama izni
verilmesi ve piyasaya arzı gibi konularda tek yetkinin başvuranda olduğunu gösterir yetki bel-
gesi.”

“o) Fason üretim söz konusu ise taraflar arasında yapılmış anlaşma.”
“(2) Ürünün yurt dışında izinli olması halinde, birinci fıkranın (ç), (k) ve (l) bentlerinde

belirtilen belgeler, ilgili ülkenin, ürünlerin izin ve kontrolünden sorumlu resmi otoritesince
onaylanmış, imza ve onayları, apostil belgesi taşıyanlar hariç, Türk Konsolosluğunca doğru-
lanmış olmalıdır. Bu belgelerin resmi otorite tarafından yetkilendirilmiş başka bir kişi veya ku-
ruluşça onaylanması halinde, onaylayan kişi veya kuruluşun yetkilendirildiğine dair resmi oto-
ritenin yazısı istenir. Bu belgeler yeminli Türkçe tercümesiyle birlikte sunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla, referans ürünün jeneriği olduğu veri ile
kanıtlanan tıbbi ürünler için, güvenilirlik ve kalıntı testleriyle klinik öncesi ve klinik denemeler
yapması istenmez. Bu şartlara göre izin alan jenerik ürün, referans ürünün izin tarihinden iti-
baren altı yıl süre ile piyasaya verilemez. Ancak, altı yıllık koruma süresi arı ve balıklarla diğer
minör türlere yönelik ürünlerde dokuz yıldır. Ürün, bir ya da daha çok gıda değeri olan hayvan
türünde kullanılacaksa altı yıllık koruma süresi, ilk izin verildikten en fazla beş yıl sonra iznine
eklenecek gıda değeri olan her bir tür için bir yıl uzatılır. Ancak bu süre dört ya da daha fazla
gıda amaçlı hayvan türüne yönelik ürünlerde dokuz yılı geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları
ile dördüncü fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pazarlama iznine sahip tüm ürünler, Bakanlıkça onaylanmış prospektüs ve etiket
ile birlikte piyasaya sunulmak zorundadır. Ancak Bakanlık tarafından, fiziki olarak her ürünle
birlikte bir prospektüsün sunulamayacağı ürünler için bu hüküm uygulanmayabilir.”

“(2) Bakanlığın izni olmadan, onaylı prospektüs ve etiketlerde değişiklik yapılamaz.”
“(7) Bilgiler Türkçe olarak sunulur. Bakanlık talep edilmesi halinde ürünlerin biri Türk-

çe olmak üzere farklı ülke dillerinde hazırlanmış prospektüs veya etiket ile satılmasına izin ve-
rebilir. Farklı dillerde hazırlanmış etiketlerdeki teknik bilgiler Türkçe etiket bilgileriyle uyumlu
olmak zorundadır. Yurt dışında izinli ve yabancı dilde hazırlanmış etiketlerin üzerine, Türkçe
etiketler düşmeyecek şekilde yapıştırılarak ve Türkçe prospektüs hazırlanarak ürünler piyasaya
verilebilir. Bakanlık, Türkçe iç etiket uygulamasının ürüne olumsuz etkisi olacağı durumlarda,
ürünün Türkçe bir dış ambalaj ve/veya prospektüs ile birlikte verilmesi şartıyla, iç etiket bil-
gilerinin Türkçe olmamasına izin verebilir.”

“p) Son kullanma tarihi ve/veya üretim tarihi,”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Hastalık isimleri, etkenleri ve belirtileri ticari isim olamaz. Biyolojik ürünlerde

isimle birlikte suş, serotip veya hastalık isimleri ile bunların kısaltmaları kullanılabilir.”
“ç) İzinli veya izni iptal edilen bir ürüne ait ticari isim, izin sahibinin aynı ismi taşıyan

fakat farmasötik şekli farklı olan ve daha önce izin verilmiş ürünler hariç olmak üzere, başka
bir üründe kullanılamaz. Ancak izni, sahibinin isteğiyle iptal edilenler ve piyasaya verilmemiş
ürünler istisnadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Komisyon yıl içinde en az altı defa toplanır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Satış izin belgesi, farmakovijilans sorumlusu ve yetkili farmakovijilans hizmet
kurumu

MADDE 17 – (1) Pazarlama izni sahipleri, satış izin belgesi alabilmek için, ürünlerle
ilgili farmakovijilans çalışmalarını yürütmek üzere bünyesinde tam zamanlı çalışan bir veteriner
hekimi farmakovijilans sorumlusu olarak görevlendirir veya bu çalışmaları Bakanlıktan izinli
bir yetkili farmakovijilans hizmet kurumuna yaptırır. Farmakovijilans hizmetlerinin yetkili bir
hizmet kurumuna yaptırılması durumunda aşağıdaki esaslar geçerlidir.

a) Pazarlama izni sahipleri yetkili bir kurumdan hizmet alınması durumunda da bün-
yesindeki bir veteriner hekimi farmakovijilans sorumlusu olarak görevlendirir.

b) Hizmet alımına ilişkin noter onaylı iş sözleşmesi Bakanlığa sunulur.
c) Hizmet alınması pazarlama izni sahibinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
ç) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumları hizmet sözleşmesinin sonlandırılmasını

otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirir. Süresi içerisinde bildirimde bulunmayan farmakovijilans
hizmet kurumları ilk seferinde uyarılır tekrarı halinde hizmet kurumunun izinleri iptal edilir.

d) Pazarlama izni sahipleri, yetkili farmakovijilans hizmet kurumundan aldığı hizmetin
sonlanması halinde durumu hizmetin sonlanmasını takip eden otuz gün içerisinde Bakanlığa
bildirir. Süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve yeni farmakovijilans sorumlusunu atama-
yan pazarlama izni sahibinin tüm ürünlerine ait satış izin belgeleri askıya alınır, yeni bir sorumlu
atanana kadar ürünlerin piyasaya arzına izin verilmez.

(2) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumları faaliyetlerinde aşağıdaki hususları yerine
getirir.

a) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumları pazarlama izni sahibi adına farmakovijilans
çalışmalarını yürütebilmek için bünyesinde tam zamanlı bir veteriner hekimi yetkili farmako-
vijilans sorumlusu olarak görevlendirir.

b) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumlarının çalışma usul ve esasları ile denetimlerine
ilişkin hususlar Bakanlıkça yayınlanan kılavuza uygun olmak zorundadır.

c) Faaliyetleri askıya alınan veya yetkileri iptal edilen farmakovijilans hizmet kurumları
Bakanlık tarafından ilan edilir.

(3) Pazarlama izni sahipleri ve yetkili farmakovijilans hizmet kurumları bünyelerinde
çalışacak farmakovijilans sorumluları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile
Genel Müdürlüğe başvurur;

a) Farmakovijilans sorumlusu/yetkili farmakovijilans sorumlusunun T.C. kimlik numarası
ve ikamet beyanı, işyeri telefon ve belgegeçer numaraları ve e-posta adresinin yer aldığı di-
lekçe,

b) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde, ilgili kişinin farmakovijilans
sorumlusu/yetkili farmakovijilans sorumlusu olarak istihdam edildiğini ve ilgili mevzuat kap-
samındaki faaliyetlerden sorumlu olduğunu belirtilen noter onaylı iş sözleşmesi,

c) Tüzel kişiliklerde görevli farmakovijilans sorumlusunun/yetkili farmakovijilans so-
rumlusunun, yürürlükteki mevzuata uygun olarak sigortalı olduğunu ve bu tüzel kişilikte ça-
lıştığını gösteren ilgili resmi kurumdan alınan güncel belge,

ç) Farmakovijilans sorumlusu/yetkili farmakovijilans sorumlusunun bağlı olduğu mes-
lek odasından alınmış güncel oda kayıt belgesi, iki adet vesikalık resmi ve imza sirküleri.

(4) Başvuru sahibi tüzel kişiliklerin sahibinin veya ortaklarının birisinin farmakovijilans
sorumlusu/yetkili farmakovijilans sorumlusu olarak belirlenmiş olması halinde noter onaylı iş
sözleşmesi istenmez.

(5) Farmakovijilans sorumluları, pazarlama izni sorumlusu ile üretim yerlerindeki so-
rumlu yönetici, üretim, kalite kontrol ve kalite güvence sorumlularından ayrı kişiler olmalıdır.
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Yetkili farmakovijilans hizmet kurumundan hizmet alınması durumunda veya gıda değeri ol-
mayan hayvanlarda kullanılacak ürünlerin, farmakovijilans sorumlusu ve pazarlama izni so-
rumlusu da aynı kişi olabilir. Bu ürünlerin izin sahibinin aynı zamanda, ürünlerin üretim yerinin
de sahibi olması durumunda, üretim yeri ile ilgili sorumlularının da, pazarlama izni sayısı ve
satış hacmi dikkate alınarak, aynı kişi olmasına izin verilebilir. Pazarlama izni sahibi, farklı
ürünler için farklı sorumlular atayabilir. Bakanlık, satış izni talep edilen izinli ürün sayısına
orantılı olarak birden fazla sorumlu atanmasını zorunlu tutabilir.

(6) Farmakovijilans sorumlusu/yetkili farmakovijilans sorumlusuna ait bilgi ve belge-
lerin uygun görülmesi halinde, pazarlama izni sahibi/farmakovijilans hizmet kurumu ve so-
rumlu adına Genel Müdürlükçe belge düzenlenir. Bu belge, daha sonraki başvurularda, ikinci
fıkrada istenilen belgeler yerine kullanılabilir.

(7) Farmakovijilans sorumlusu/yetkili farmakovijilans sorumlusu, görevden ayrılması
halinde durumu ayrılış tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir. Görevden ayrıl-
dığını süresi içinde bildirmeyen sorumluların, ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süreyle veteriner
tıbbi ürünler ile ilgili sorumlu olarak görev alması Bakanlıkça kabul edilmez.

(8) Farmakovijilans sorumlusu/yetkili farmakovijilans sorumlusunun görevden ayrıl-
ması halinde izin sahipleri bir ay içerisinde Bakanlığa bilgi vermek ve yeni bir sorumlu atamak
zorundadır. Aksi halde pazarlama izin sahibinin tüm ürünlerine ait satış izin belgeleri askıya
alınır, yeni bir sorumlu atanana kadar ürünlerin piyasaya arzına izin verilmez, hizmet kurumu-
nun faaliyet izni yeni bir sorumlu atanana kadar askıya alınır.

(9) Tüzel kişiler, her yıl ocak ayında farmakovijilans sorumlusunun/yetkili farmakovi-
jilans sorumlusunun görevine devam ettiğini gösteren güncel Sosyal Güvenlik Kurumu belge-
sini Genel Müdürlüğe verir. Bu bildirimi yapmayan izin sahipleri uyarılarak bir ay süre tanınır.
Bu süre içerisinde de bildirimi yapmayan pazarlama izin sahibine yeni satış izin belgesi dü-
zenlenmez, gerektiğinde satış izni olan ürünlerin piyasaya arzı durdurulur, hizmet kurumunun
faaliyet izni askıya alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Pazarlama izni sahipleri, Türkiye’de üretilen veteriner biyolojik ürünlerin her serisi,
yurt dışında üretilen ürünlerin her bir serisinin her bir ithalatı için, piyasaya arzdan önce satış
iznine esas kontrollerde kullanılmak üzere numune alınması talebiyle il müdürlüğüne aşağıda
belirtilen bilgi ve belgeler ile müracaat eder;”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(1) Veteriner biyolojik ürünler dışındaki ürünler için, her bir farklı ticari takdim şekline
ilk piyasaya arzdan önce verilecek satış izin belgesi Genel Müdürlükçe düzenlenir.”
“Daha önce farklı bir ticari takdim şekli analiz edilmiş ürünler, Bakanlıkça uygun görüldüğü
takdirde, yeniden analiz edilmeyebilir.”

“(6) Bakanlık, iyi üretim uygulamaları belgesi Bakanlıkça verilmemiş veya karşılıklı
tanıma anlaşması bulunmayan ülkelerdeki tesislerde üretilen ürünlerin her bir serisini piyasaya
arzdan önce, ilk seride olduğu gibi, gerektiğinde analiz ettirir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Yurt dışında izinli ürünlerde değişiklik olması halinde değişiklik derhal Bakanlığa
bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Veteriner tıbbî ürünlerinin üretimi, bu Yönetmelik hükümlerine göre

izin verilen üretim yerlerinde pazarlama iznine uygun olarak yapılır. Ancak, Sağlık Bakanlı-
ğından izinli üretim yerlerinde, Bakanlığa bildirimde bulunmak şartıyla, verilen pazarlama izni
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doğrultusunda veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbî ürün üretimi yapılabilir. Harici
ektoparaziter sınıfındaki veteriner tıbbi ürünler, iyi üretim uygulamaları kılavuzunda belirtilen
gerekliliklerin yerine getirilmesi şartıyla, bitki koruma ürünleri üretimi için izin almış tesislerde
üretilebilir.

(2) Bakanlıktan izinli üretim yerlerinde, veteriner tıbbi ürün dışında üretim yapılamaz.
(3) Üretim yeri izni, ilaç etkin maddesi ile bitmiş ürünlerin tüm faaliyetlerini gerçek-

leştiren üretim yerlerine verilebileceği gibi dökme ürün üretimi, dolum, bölme, ikincil amba-
lajlama faaliyetleri, kalite kontrol ve seri serbest bırakma gibi üretim süreçlerinden birini veya
birkaçını yürüten tesislere de verilebilir.

(4) Bir veteriner tıbbi ürünün yaşam döngüsü içerisinde, klinik öncesi geliştirme aşa-
masını takiben iyi üretim uygulamaları gereklilikleri aranır. Ancak araştırma ve geliştirme aşa-
masındaki veteriner tıbbi ürünün saha çalışmaları için Bakanlıktan izin alınır. Bakanlık üretim
yerlerine araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanım için yurtdışından veteriner tıbbi ürün,
etkin madde, ambalaj malzemesi, mikroorganizma kültürü ithali için izin verebilir.

(5) Üretim yeri izni kapsamındaki alanlar, veteriner ecza deposu ve perakende satış yeri
gibi faaliyetler için kullanılamaz.

(6) İhracat amaçlılar dâhil, Türkiye’de pazarlama izni bulunan ürünlerin üretildiği te-
sisler, personeli ve faaliyetleri veteriner tıbbi ürünler için iyi üretim uygulamaları kılavuzuna
uygun olmalıdır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin
(5) numaralı alt bendi ile dördüncü, altıncı ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Veteriner tıbbi ürün etken maddesi üretim yeri için olumlu Çevresel Etki Değerlen-
dirme Kararı, veteriner biyolojik ürünlerin dışındaki veteriner tıbbi ürün üretim yeri için olumlu
Çevresel Etki Değerlendirme Kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı,”

“(4) Başvuru belgelerinin Bakanlığa sunulmasını takiben doksan gün içerisinde değer-
lendirilerek başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin uygunluğu incelenir. Eksiklikler tespit edil-
mesi halinde başvuru sahibine geri bildirim yapılarak bu eksiklikleri gidermesi istenir. Uygun
bulunan başvurular için başvuru sahibine iyi üretim uygulamaları belgesi için başvuru yapması
gerektiği bildirilir. İyi üretim uygulamaları belgesi almak için yapılacak işlemler Bakanlıkça
belirlenir. Yerinde gerçekleştirilen denetim sonucunda uygun bulunan tesislere üretim izni ve
iyi üretim uygulamaları belgesi birlikte verilir.”

“(6) Veteriner biyolojik ürün üretilen ve kontrol edilen yerlerde, uygulanacak sağlık
koruma bandı kullanılacak mikroorganizmalar ve alınan biyogüvenlik tedbirleri göz önüne alı-
narak uygulanır. Mikroorganizmaların üretimi ve kontrolü ile bu faaliyetler için kullanılacak
deney hayvanlarının tutulduğu alanların taşıması gereken özellikler ve biyogüvenlik gerekli-
likleri ve sınıfları Bakanlıkça belirlenir.”

“(10) Türkiye’deki ve yurtdışındaki üretim yerlerinin iyi üretim uygulamaları kapsa-
mındaki denetimi ve sertifikalandırması masrafları başvurana ait olmak üzere, gerçekleştirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci, ikinci ve sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üretim yerlerinde sorumlu yönetici dışında üretim, kalite güvence ve kalite kontrol
sorumluları ile diğer personelleri istihdam eder. Personel ile ilgili aşağıdaki hususlar sağlan-
malıdır.

(2) Sorumlu yönetici, üretim, kalite güvence ve kalite kontrol sorumlusu faaliyet sıra-
sında üretim yerinde bulunmak ve bu Yönetmelikte yer alan sorumluluklarını yerine getirmekle
yükümlüdür. Sorumlu yöneticinin, üretim, kalite güvence ve kalite kontrol sorumlusunun görev
başında olamayacağı durumlarda üretici, bu kişiler yerine vekâlet edecek aynı özelliklere sahip
vekil görevlendirir ve bu durumu belgeler. Bu süre on günü aşacak ise durum Genel Müdürlüğe
bildirilir. İki ayı geçecek işten ayrılmalarda Bakanlığın izni ile yeni bir sorumlu atanmalıdır.”
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“(8) Üretim yeri, her yıl ocak ayında sorumluların görevine devam ettiğini gösteren
güncel Sosyal Güvenlik Kurumu belgesini Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Bu bildirimi
yapmayanlar uyarılarak bir ay ilave süre tanınır. Bu süre içerisinde de bildirimi yapmayan te-
sisin üretim yeri izni askıya alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üretim yeri, bir kalite kontrol biriminin kurulmasını ve faaliyetinin devam ettiril-
mesini sağlar. Bu birim, gerekli niteliklere sahip bir kalite kontrol sorumlusu tarafından yönetilir
ve diğer birimlerden bağımsızdır. Kalite kontrol sorumlusu, izinli bir veteriner veya beşeri tıbbi
ürün tesisinde olmak üzere, tıbbi ürünlerin üretimi, kalite analizleri, başlangıç maddelerinin
kantitatif analizleri ve kontrolleri ile ilgili konularda en az iki yıl süreyle deneyim sahibi ol-
malıdır.”

“ç) Piyasaya arz edilen her bir seri ürün için iyi üretim uygulamaları kılavuzunda be-
lirtilen sürede ve miktarda, bitmiş ürün örneği, serinin üretiminde kullanılan başlangıç maddesi
ve ambalaj malzemesi muhafaza edilmelidir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ruhsatlı süs kuşları, akvaryum ve egzotik süs hayvanları satış yerleri veteriner bi-
yolojik ürünler hariç olmak üzere bu hayvanlara mahsus olan veteriner tıbbî ürünleri satabilir.
Ancak bu yerler 35 inci maddede belirtilen şartları haiz olmalıdır. Bu şartları taşımayan yerlerin
gerekli şartları sağlayıncaya kadar ürün satışına izin verilmez. Bu yerler kayıtları tutmak ve
Bakanlıkça yayınlanan talimat ve kılavuzlara uygun hareket etmek zorundadır.”

“(7) Veteriner biyolojik ürünler dışındaki veteriner tıbbi ürünlerin pazarlama izni sa-
hipleri, ürünlerini sadece veteriner ecza depolarına ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza de-
polarına dağıtabilir. Pazarlama izni sahipleri, ürünleri sadece üretildiği üretim yerinde veya
temsilci veteriner ecza deposunda muhafaza eder.”

“(13) Bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilen yerler, sadece izin kapsamında faa-
liyet gösterebilir. Bu yerlerin dışında kalan yerler ile dernek, birlik ve vakıf gibi kuruluşlar
veteriner tıbbi ürün alım, satım, depolama ve dağıtımı yapamaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Veteriner ecza depolarının faaliyet kapsamları ve bulundurulması mecburi ürünler
MADDE 36 – (1) Veteriner ecza deposu, faaliyet kapsamını aşağıda yazılı bentlerden

en az birisi için belirleyerek, kapsamındaki türlere yönelik veteriner tıbbi ürünleri en az Ba-
kanlıkça belirlenen miktarlarda bulundurur. Bulundurulması zorunlu ürünler ve miktarları Ba-
kanlık internet sayfasında duyurulur.

a) Sığır, koyun, keçi, manda, tek tırnaklılar ve arı.
b) Kanatlılar, balıklar ve diğer su hayvanları ile arı.
c) Kedi ve köpek ile diğer ev ve süs hayvanları.
(2) Veteriner ecza deposu, faaliyet kapsamı dışındaki diğer türler için de belirleyeceği

miktarda veteriner tıbbi ürün bulundurabilir.
(3) Bakanlık, ülke genelinde veya belirli bir bölgede bulunan veteriner ecza depolarının,

hayvan sağlığı için önem arz edebilecek bazı ürünleri, faaliyet kapsamı dışında olsa dahi Ba-
kanlıkça belirlenen miktar ve sürede stokta bulundurmasını zorunlu tutabilir.

(4) Veteriner ecza depoları, stokları ölçüsünde eczaneler ve perakende satış izinli yerler
ile diğer depolardan gelen veteriner tıbbi ürün taleplerine yanıt vermek, veteriner tıbbi ürünleri
en kısa sürede ve en uygun şartlarda talep edilen yerlere ulaştırmak için gerekli önlemleri alır.
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(5) Veteriner tıbbi ürün üretim yerleri, temsilci veteriner ecza depoları ve Sağlık Ba-
kanlığından ruhsatlı temsilci ecza depoları, veteriner biyolojik ürünler için ilave olarak pazar-
lama izni sahipleri, stokları ölçüsünde veteriner ecza depolarından veya Sağlık Bakanlığından
ruhsatlı ecza depolarından gelen ürün taleplerine yanıt vermek, veteriner tıbbi ürünleri en kısa
sürede ve en uygun şartlarda talep edilen yerlere ulaştırmak için gerekli önlemleri alır.

(6) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen hususlara uymayanlar hak-
kında Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“f) Geri çekme ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.”
“(7) Sorumlu yöneticinin işten ayrılması halinde durum, depo sahibi ve sorumlu yöne-

tici tarafından beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile il müdürlüğüne bildirilir. Depo sahibi, il
müdürlüğüne on beş iş günü içerisinde yeni bir sorumlu yönetici bildirir. Bu sürelere uymayan
depoların ruhsatları yeni bir sorumlu yönetici belirlenene kadar askıya alınır. Bildirimde bu-
lunmayan sorumlu yönetici ayrılış tarihinden itibaren bir yıl süre ile veteriner tıbbi ürünler ile
ilgili herhangi bir sorumluluk alamaz.’’

“(9) Depo sahibi, sorumlu yöneticinin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi
için gerekli altyapıyı sağlar.

(10) Veteriner ecza deposunda birbirlerinden ayrılmış halde idari bölüm ile ürün kabul,
karantina, depo, ürün sevk ve ret bölümleri bulunur.

(11) Veteriner ecza deposu, veteriner tıbbi ürünleri etiket ve prospektüsünde belirtilen
koşullarda muhafaza eder.

(12) Veteriner ecza deposunun; depo, karantina ve ret bölümlerinin, sıcaklık ve nem
değerleri, validasyon çalışmaları ile belirlenen noktalardan, gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak
ölçülür, izlenir ve kayıt edilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci
fıkranın (a) ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu madde kapsamında temin edilen ürünler ticarete konu edilemez.”
“Kamuya ait olanlar da dâhil olmak üzere hayvan sağlığı hizmetlerini, bünyesinde tam zamanlı
istihdam ettiği veteriner hekimlerle sağlayan hayvancılık işletmeleri, Bakanlığın izni şartıyla,
depolardan ürün temin edebilir.”

“a) Pazarlama izni sahibi ve veteriner ecza deposu, veteriner biyolojik ürünü; sadece
veteriner ecza depoları, perakende satış izni bulunan hayvan hastaneleri, veteriner hekim po-
liklinik ve muayenehaneleri, üçüncü fıkraya göre izin almış kamu kurumları ile dördüncü fık-
raya göre izin alan hayvancılık işletmelerine dağıtabilir.”

“ğ) Pazarlama izni sahibi, üretim yeri ve veteriner ecza deposu için muhafaza ve nakil
sıcaklığının izlenmesi ve kayıt tutulması sorumluluğu, ürünü diğer veteriner ecza deposuna,
perakende satış yerine, üçüncü fıkraya göre izin alan kamu kurumu veya dördüncü fıkraya göre
izin alan hayvancılık işletmesine teslim ettiği anda sonlanır. Perakende satış yeri ile ürün temini
için izinli kamu kurumu veya hayvancılık işletmesinin sorumluluğu, ürünün teslim anından
uygulanmasına kadardır.”

“(8) Veteriner tıbbi ürün üretim yerleri ile araştırma kurum ve kuruluşları, araştırma ve
geliştirme faaliyetleri için Bakanlığın izniyle veteriner ecza depolarından ürün temin edebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tutulacak kayıtlar ve kayıtların tutulması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça ya-
yımlanan talimat ile belirlenir. Psikotropik/narkotik ürünler için bu ürünler ile ilgili mevzuat
uyarınca kayıt tutulur.
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(4) Veteriner ecza deposu yılda en az bir defa iç denetim yapar. İç denetimde belirlenen
uygunsuzluklar, nedenleri ve buna karşı yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler ayrıntılı açık-
lamaları ile birlikte kayıt edilir ve kayıtlar beş yıl süre denetime hazır tutulur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Veteriner ecza deposu veya temsilci veteriner ecza depolarının şu-

beleri ruhsat almak zorundadır.
(2) Temsilci veteriner ecza deposu ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı temsilci ecza de-

poları, veteriner ecza depoları ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depoları dışındaki yerlere
dağıtım yapamaz.

(3) Temsilci veteriner ecza depoları, iyi üretim uygulamaları gerekliliklerini karşılamak
şartıyla ve taraflar arasında yapılacak bir sözleşme ile üretim yerleri veya pazarlama izni sa-
hipleri için hammadde, birincil ambalaj, etiket, basılı malzeme, saklama ve referans numune-
lerinin muhafazası ile ikincil ambalajlama faaliyetlerini yürütebilir. Ürün muhafazası için ve-
teriner ecza deposu gereklilikleri yerine getirilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Temsilci veteriner ecza depoları ile veteriner ecza depolarının unvan ve adres
değişikliği ile devirler

MADDE 44 – (1) Deponun yer değişikliği halinde, sorumlu yönetici bir dilekçe ekinde,
aşağıdaki belgeler ile il müdürlüğüne başvurur;

a) Nakil yapılacak yerin onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi,
b) Tüzel kişilerde yönetim kurulunun nakil ile ilgili muvafakat belgesi,
c) Yeni adresi gösterir ticaret sicil gazetesi,
ç) Yeni deponun teçhizatını ve bölümlerini gösteren 1/50 ölçekli planı,
d) Deponun tamamının yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makam-

dan alınmış onaylı belge,
e) İlgili ücret ve harçların yatırıldığına dair makbuz,
f) Önceki adres için düzenlenmiş ruhsat ve sorumlu yöneticilik belgesi.
(2) Depo sahibi veya sorumlu yönetici, deponun adres bilgilerindeki değişiklik halinde

yeni adres ve değişecek ruhsat ve sorumlu yönetici belgesi ile il müdürlüğüne başvurur.
(3) Depo sahibi, unvanının değişmesi halinde, değişecek ruhsat ve sorumlu yönetici

belgesi ile birlikte tüzel kişiler için ayrıca unvan değişikliği ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ile
il müdürlüğüne başvurur.

(4) Deponun devri halinde, devralan kişi bir dilekçe ekinde, devralan ile devreden ara-
sında yapılmış noter onaylı devir sözleşmesi ve devralana dair ilk başvuruda aranan belgeler,
değişecek ruhsat ve sorumlu yönetici belgesi ile il müdürlüğüne başvurur.

(5) İl müdürlüğü, yer değişikliklerinde başvuru belgelerinin uygunluğu halinde ilk ruh-
sat başvurusunda olduğu gibi yerinde denetim yapar.

(6) Devirlerde, psikotropik/narkotik ürünlerin devri Bakanlık yetkilileri nezaretinde
gerçekleştirilir.

(7) İl müdürlüğü uygun bulduğu başvuruları, başvuru belgelerinin birer sureti ile birlikte
yeni ruhsat düzenlenmesi için Genel Müdürlüğe gönderir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Nakil, devir ve kapatma işlemleri
MADDE 46 – (1) Perakende satış izni sahibi, iş yerinin nakli halinde, izne esas ilgili

belgeleri nakil yapılan yer için yeniden düzenleyerek dilekçe ve eski izin ile il müdürlüğüne
başvurur. İlk müracaatta olduğu gibi yapılan tetkikler sonucunda başvurunun uygun bulunması
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halinde yeni belge düzenlenir. Nakil işlemi farklı bir il sınırları içerisine gerçekleştirilecek ise
eski perakende satış iznini veren il müdürlüğünün devir yazısı ile devir esnasındaki stok ürün-
lere ilişkin bilgiler başvuru evraklarına eklenir.

(2) Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanesinin devri halinde perakende satış
izni geçerliliğini yitirir. Satış yerini devralan kişiler, kendileri adına yeniden perakende satış
izni almak üzere bir dilekçe ekinde eski satış izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurur.

(3) İşyerinin devri veya kapatılması durumunda, perakende satış izni sahibi ya da ölümü
halinde yasal varisleri izni veren il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurur. İl müdürlüğü 15 gün
içerisinde başvuruya ilişkin yerinde denetim gerçekleştirir. Denetim Defteri, Narkotik Psikot-
ropik Ürünler Stok ve Sarf Defteri ile diğer defterler muhafaza edilmek üzere il müdürlüğünce
bir tutanak ile teslim alınır, diğer kayıtlar süresince saklanmak üzere izin sahibine teslim edilir.

(4) Stoktaki ürünler tutanakla tespit edilir ve başka bir perakende satış yerine devredil-
mek veya satın alındığı yere iade edilmek üzere izin sahibine teslim edilir. İstenilmesi veya raf
ömürlerinin dolması halinde ürünler imha edilir. Bu işlemler il müdürlüğünün izni ve bilgisi
dâhilinde yapılır. Altı ay içerisinde devir veya iade edilmeyen ürünler masrafları sahibine ait
olmak üzere imha edilir.

(5) Devir veya iade edilecek ürünlerin muhafaza koşullarına ilişkin kayıtları izin sahibi
temin eder.

(6) Devir ve kapatmalarda bu Yönetmelikle belirlenen sorumluluğunu yerine getirme-
yen perakende satış izni sahibine iki yıl süreyle perakende satış izni düzenlenmez.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Ürünlerin etiket veya prospektüslerinde başka ürünlerin veya özel kullanım du-
rumları dışında etkin maddelerin tanıtımı yapılamaz.”

“(11) Veteriner tıbbi ürünlerin tanıtımına ilişkin çalışmalar, bu Yönetmeliğe göre ya-
yınlanan kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütülür.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Tanıtım temsilcilerinin nitelikleri, çalışma usul ve esasları ile bu konudaki tüm uy-

gulamalar Genel Müdürlükçe yayınlanan talimat ile belirlenir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Farmakovijilans sorumlusu ve yetkili farmakovijilans hizmet kurumu
MADDE 58 – (1) Farmakovijilans sorumlusu aşağıdaki hususlardan sorumludur;
a) Farmakovijilans faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli sistemi kurmak ve işletmek,

temsilciler dâhil olmak üzere firma personeline ulaşan tüm şüpheli istenmeyen etkilerin izlen-
mesi ve değerlendirilmesi için gerekli standart farmakovijilans çalışma yöntemlerini hazırla-
mak, güncelleştirmek ve uygulamaya geçirmek,

b) Ürünlerin riskleri ve güvenilirliği ile ilgili bilgileri toplamak, kaydetmek, arşivlemek
ve değerlendirmek ve bu kapsamda ürünlerin pazarlama izni dosyalarında güncel bilgilerin bu-
lundurulmasını sağlamak,

c) Bakanlığın talep etmesi durumunda, ilgili ürünün taşıdığı yararların veya risklerin
değerlendirilmesi için, söz konusu ürüne ait satış veya reçete hacmini içeren bilgiler de dâhil
olmak üzere istenen bilgileri derhal ve tam olarak cevaplamak,

ç) Bakanlık ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
d) Periyodik güvenilirlik güncelleme raporu ve izin verilmesi sonrası güvenilirlik ça-

lışmaları dâhil olmak üzere Bakanlık tarafından istenen gerekli diğer bilgi ve belgeleri zama-
nında sağlamak,

e) Farmakovijilans hizmeti alınması durumunda yetkili farmakovijilans kurumunun
faaliyetlerini izlemek, kontrol etmek ve denetlemek ve uygunsuzlukları Bakanlığa bildirmek.
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(2) Farmakovijilans sorumlusu ve yetkili farmakovijilans hizmet kurumu çalışmalarının
tamamını, bu Yönetmeliğe göre yayımlanan kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütür.

(3) Farmakovijilans hizmet kurumunun sorumlulukları şunlardır;
a) Farmakovijilans hizmeti verebilecek bir sistem kurmak ve işletmek,
b) Farmakovijilans hizmeti verilen ürünlerle ilgili olmak kaydıyla Bakanlıktan, pazar-

lama izni sahibi veya temsilcilerinden, sağlık mesleği mensupları ya da hayvan sahiplerinden
direkt veya dolaylı olarak kendisine ulaşan tüm şüpheli istenmeyen etkilerin izlenmesi ve de-
ğerlendirilmesini yapmak,

c) Farmakovijilans çalışmalarını izlediği ürünlerin riskleri ve güvenilirliği ile ilgili bil-
gileri toplamak, kaydetmek, arşivlemek ve değerlendirmek ve pazarlama izni sahibine sun-
mak,

ç) Farmakovijilans çalışmalarını izlediği ürünlerin periyodik güvenilirlik güncelleme
raporu ve izin verilmesi sonrası güvenilirlik çalışmalarına dair bilgi ve belgeleri Bakanlığa
sunmak,

d) Bakanlığa karşı pazarlama izni sahibinin taşımış olduğu yükümlülükleri yerine ge-
tirmek,

e) Pazarlama izni sahibinin Bakanlık ile işbirliğini ve koordinasyonunu sağlamak.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumu, çalışmalarını yürüttüğü ürün hakkında her-

hangi bir yoldan kendisine ulaşan bildirimin kaynağı ve içeriğine ilişkin bilgileri, pazarlama
izni sahibi ve Bakanlık dışındaki kurum ve kişilere açıklayamaz.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının son
cümleleri ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yurt dışında izinli ürünlerin pazarlama izinlerinin yenilenmesi için, 8 inci maddede belirtilen
idari belgeler de başvuruya eklenir.”
“Bir ürünün pazarlama izninin süresiz olarak yenilenmesi izin sahibinin sorumluluğunu kal-
dırmaz.”

“(6) Geçerlilik süresi sonunda başvurusu yapılmamış veya eksiklikleri tamamlanmamış
ürünlerin izni, bu süreden itibaren askıya alınmış sayılır. Geçerlilik süresinden sonra altı ay
süreyle; yenileme başvurusu yapılmayan veya yapılmış başvurularla ilgili eksiklikleri tamam-
lanmayan ürünlerin izinleri iptal edilir. Ancak Bakanlık, yurt dışında izinli ürünlerde talep edi-
len belgelerin gecikme süresini değerlendirerek, ek olarak üç ay daha süre verebilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Sorumlusu tespit edilemeyen hatalı ürünler Bakanlık tarafından geri çekilir. Geri

çekilen ürünler hakkındaki kararı Bakanlık verir. Tespiti halinde geri çekmeyle ilgili masraflar
sorumlusundan tahsil edilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“f) Pazarlama izni sahibinin geri çekme ile ilgili sorumluluğunu yerine getirmemesi
halinde geri çekme işlemi Bakanlıkça yerine getirilir. Bu işlemden kaynaklanan tüm masraflar
pazarlama izni sahibinden alınır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
sonuna “ile etkisizlik ve etki düşmeleri” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bir geri çekme kararı alındığında, pazarlama izni sahibi Bakanlıkça bildirilen süre
içerisinde ürünün üretimini durdurur. Yurt dışında üretilen ürünlerin ithalatı süre tanınmaksızın
durdurulur. İyi üretim uygulamaları kılavuzuna uygun olarak hatanın nedeni, tekrarlanmaması
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için alınan düzeltici ve önleyici tedbirlere ait bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesinden sonra,
Bakanlık üretimin veya ithalatın devamı konusundaki kararını üretim yerine ve pazarlama izin
sahibine bildirir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Otovaksinler veteriner hekim raporuna dayanılarak üretim yeri izni bulunan tesis-
lerdeki otovaksinler için ayrılmış alanlarda üretilir.

b) Otovaksin üretiminde, Bakanlıktan izinli veteriner teşhis, analiz laboratuvarları, Ens-
titü Müdürlükleri veya üniversitelerde saf kültürü elde edilen mikroorganizma kültürleri kul-
lanılır.”

“(12) Otovaksin üretimi, muhafazası ve kullanımına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça
yayınlanacak kılavuz ile belirlenir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ürünlerin pazarlama izinlerinin ve yetkili farmakovijilans hizmet kurumu faa-
liyetlerinin askıya alınması

MADDE 77 – (1) Aşağıdaki durumlarda pazarlama izni sahibinin tüm ürünlerine ait
izinler askıya alınır;

a) İştigal izin belgesinin askıya alınması,
b) Pazarlama izni sahibinin posta adresinin tespit edilememesi,
c) İştigal izin belgesi düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde yanlışlık, tahrifat veya

sahtecilik olduğunun tespit edilmesi.
(2) Aşağıdaki durumlarda ürünlerin izni askıya alınır;
a) Ürünün önerilen şekilde kullanımında etkin veya güvenilir olmadığının tespiti,
b) Ürünün önerilen şekilde kullanımında zararlı etkilerinin ortaya çıkması,
c) Ürünün izne esas üretim metodu, farmasötik şekil, prospektüs, etiket, ticari takdim

şekli ile üretilmemesi veya bu şekilde piyasaya verilmesi,
ç) Satış izin belgesi olmadan ürünün piyasaya arz edilmesi,
d) Veteriner biyolojik ürünün içerdiği suşların Türkiye’de bulunan ve hastalık yapan

suşlar ile antijenik uyumunun olmadığının tespiti,
e) Ürünle ilgili Bakanlığa sunulan bilgi ve belgelerde yanlışlık, tahrifat veya sahtecilik

olduğunun tespit edilmesi,
f) Pazarlama izni sahibinin ürünü mevzuata uymayan şekilde ürettiği, ürettirdiği veya

piyasaya arz ettiğinin tespit edilmesi,
g) Ürünün her serisinin kalite kontrollerinin, veteriner tıbbi ürün veya bileşenler ile üre-

tim işlemi sırasında meydana gelen ara ürünler ile ilgili üretim ve kontrol testlerinin tanımlanan
metotlara uygun olarak yapılmadığının tespiti,

ğ) Ürünlerin üretim ve kalite kontrol yöntemlerinin yeni bilimsel gelişmelere göre gün-
cellenmediğinin tespiti,

h) Ürünle ilgili farmakovijilans faaliyetlerinin yapılmaması veya uyarıya rağmen eksik
çalışma yapılmaya devam edilmesi,

ı) Yurt dışında izinli ürünlerle ilgili her türlü gelişmeler hakkında ürünün izin sahibi ta-
rafından Bakanlığa bilgi verilmediğinin tespit edilmesi,

i) Talep edilen bilgi veya belgelerin süresi içinde Bakanlığa gönderilmemesi.
(3) İzni askıya alınan bir ürünün üretimi veya ithalatı durdurulur. Piyasaya arz edilme-

miş, dağıtımda ve satışta olan ürünler hakkındaki karar, askıya alınma gerekçesi dikkate alına-
rak Bakanlıkça verilir.

(4) Satış izinli ürünlerin Bakanlıkça yapılan analizleri sonucunda, ürünün pazarlama
iznine esas formül ve spesifikasyona uymadığının tespiti halinde, Kanunun 37 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca işlem yürütülür.
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(5) İzni askıya alınması sonrasında, Bakanlıkça yapılan bildirimi takiben itiraz için izin
sahibi tarafından sunulan belge, bilgi veya gerekçelerin Bakanlık tarafından uygun bulunması
halinde askıya alma işlemi kaldırılır.

(6) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumunun faaliyetleri aşağıdaki durumlarda askıya
alınır;

a) İzin belgesinin askıya alınması,
b) Yetkili farmakovijilans hizmet kurumunun posta adresinin tespit edilememesi,
c) İzin belgesi düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde yanlışlık, tahrifat veya sahtecilik

olduğunun tespit edilmesi,
ç) Farmakovijilans hizmet sözleşmesinin sonlandırılmasının Bakanlığa süresi içerisinde

bildirilmemesinin tekrarı,
d) Yetkili farmakovijilans sorumlusu personelin görevden ayrılması ve süresi içerisinde

yeni bir sorumlunun atanmadığının tespit edilmesi,
e) Denetimlerinde sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespiti.”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 78 – (1) Aşağıdaki durumlarda ürünlerin pazarlama izni iptal edilir;
a) Sahibi talep ettiğinde,
b) Ürünlerin veteriner hekimlikte kullanımında fayda ve gerek bulunmadığına veya

ürünlerin yaygın olarak amacı dışında kullanıldığına karar verildiğinde,
c) Bu Yönetmeliğin 65 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri hariç olmak üzere,

izni askıya alınmış ürünler ile ilgili olarak izin sahibinin, askıya alınma tarihinden itibaren en
geç altı ay içinde askıya alınma sebeplerine ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmaması,
askıya alma sebebine ilişkin gerekli önlemleri almaması, başlatmaması ya da işlemleri yerine
getirmemesi veya bu bilgi, belge, önlem ve işlemlerin Bakanlıkça uygun görülmemesi halinde,

ç) Yurt dışında izinli ürünlerin izinli olduğu ülkede izninin iptal edilmesi durumunda,
iptal sebebi ve ürünün diğer ülkelerdeki izin durumu gibi hususlara göre yapılacak değerlen-
dirme sonucunda.

(2) İzni iptal edilen bir ürünün üretimi veya ithalatı durdurulur. Dağıtımda ve satışta
olan ürünler hakkındaki karar, iznin iptal gerekçesi dikkate alınarak, Bakanlıkça verilir.

(3) Genel Müdürlük, izni iptal edilen ürünleri iptal gerekçesi ile birlikte, internet sitesi
aracılığı ile ve gerektiğinde ürünün ticaretini yapanlara ve ilgili taraflara duyuruda bulunur.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Bakanlık talimat ve kılavuzuna aykırı tanıtım yapılamaz. Bu şekilde yapılan tanı-

tımlar uygunsuz tanıtım olarak kabul edilir ve Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlıkça yetkili farmakovijilans hizmet kurumunda yapılan denetimde pazarla-

ma izni sahibi adına üstlenilen farmakovijilans çalışmalarının yerine getirilmediği veya Yö-
netmelik hükümlerine uyumsuzluğun veya aykırılığın tespit edilmesi durumunda da üç ay içe-
risinde tespit edilen eksikliğin, uyumsuzluğun veya aykırılığın tamamlanması istenir. Bu süre
sonunda eksikliğin, uyumsuzluğun veya aykırılığın giderilmemesi durumunda gidermeyenlerin
izin belgeleri askıya alınır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlıkça yayımlanan kılavuzlarda ürünlerin geliştirilmesi, ürünlere izin verilmesi

ve üretilmesi gibi konularda hüküm bulunmaması halinde sırasıyla Avrupa Birliği, Dünya Sağ-
lık Örgütü, Uluslararası Farmasötik Denetim Sözleşmesi (PIC), Veteriner Tıbbi Ürünler İçin
Teknik Gerekliliklerin Uluslararası Uyumlaştırma Konferansı (VICH) ve Uluslararası Uyum-
laştırma Konferansı (ICH) gibi kurum ve kuruluşların kılavuzları dikkate alınır.”
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MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin yedinci, sekizinci ve on
birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce Bakanlıktan ruhsatlı, üretim veya
ön ithal izinli ürünlerle işlemleri devam eden ürünlerin sahipleri, bu maddenin sekizinci fıkra-
sında iyi üretim uygulamalarına geçiş için tanınan süreye ilave olarak iki yıl içerisinde ve üretim
yerinin bu maddenin dördüncü fıkrasına uygun olması kaydıyla, dosyalarını bu Yönetmelik
hükümlerine uyumlu hale getirmek ve Bakanlığa sunmak zorundadır. Bu süre içinde dosyası
Bakanlığa sunulmayan ürünlerin ruhsat, üretim veya ithal ön izinleri iptal edilir. Süresinde baş-
vuran ancak dosyası teknik ve idari açıdan bu Yönetmelik hükümlerine göre önemli ölçüde
yetersiz bulunan ürünlere ait dosyalarla ilgili olarak sahiplerine bilgi verilir ve en erken yuka-
rıda belirtilen iki yıllık sürenin sonundan başlamak üzere, bildirim tarihinden itibaren Bakan-
lıkça en fazla bir yıllık ek süre tanınır. Bir yıllık süre içerisinde bu ürünler üretilemez veya
ithal edilemez. Bu süre içinde de dosyası bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeyen
ürünlerin ruhsat veya izinleri iptal edilir.”

“(8) Bakanlıktan izinli veteriner tıbbi ürün üretim yerlerinin iyi üretim uygulamaları
(GMP) belgesi alması için verilen süreler ve bunlara ilişkin hususlar aşağıdadır. Aşağıda belir-
tilen tarihlere kadar belge almayan üretim yerlerinin faaliyetleri sonlanır, Bakanlıkça verilmiş
işletme ve üretim izinleri iptal edilmiş sayılır.

a) Şap, Brusella, Koyun ve Keçi Vebası, Koyun ve Keçi Çiçek, Antraks ve Mavi Dil
aşıları ile Tüberkülin ve Mallein testlerinin üretim yerleri bu ürünlerin üretimi için 24/12/2019
tarihine kadar iyi üretim uygulamaları (GMP) belgesi almak zorundadır. Bu tesislerin farklı
ürün üretmesi durumunda ilgili ürünlerin pazarlama izinleri ile Bakanlığın üretim yeri için ver-
diği tüm izinler iptal edilerek tesis ve sahibi hakkında Kanunun 37 nci maddesinin ilgili hü-
kümleri uygulanır.

b) İhraç edilecek veteriner tıbbi ürünler için bu ürünlerin üretildiği üretim yerleri, Ba-
kanlıktan izin alınması, izin alınan ürünlerin Türkiye'de piyasaya arz edilmemesi ve izin verilen
üretim yerinde sadece bu ürünlerin üretilmesi şartı ile 31/12/2015 tarihine kadar iyi üretim uy-
gulamaları (GMP) belgesi almak zorundadır. Bu hükümlere aykırı hareket halinde ilgili ürün-
lerin pazarlama izinleri ile üretim yeri izni iptal edilerek tesis ve sahibi hakkında Kanunun 37 nci
maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışındaki ürünlerin üretildiği üretim
alanları ve tesisler 31/10/2015 tarihine kadar iyi üretim uygulamaları (GMP) belgesi almak zo-
rundadır. Belgesini almayan tesislerin izinleri iptal edilmiş sayılır.’’

“(11) Şap, Brusella, Koyun ve Keçi Vebası, Koyun ve Keçi Çiçek, Antraks ve Mavi
Dil aşıları ile Tüberkülin ve Mallein testlerinin üretim yerlerine verilen işletme izin belgeleri
bu ürünlerin üretimi için 24/12/2019 tarihine kadar, ihraç edilecek veteriner tıbbi ürünler için
bu ürünlerin üretildiği üretim yerlerine ait üretim ve işletme izin belgeleri 31/12/2015 tarihine
kadar, diğer ürünlerin üretim yerlerine verilen işletme ve üretim izin belgeleri 31/10/2015 ta-
rihine kadar Bakanlıkça kabul edilir.”

“(14) Ruhsatlı veteriner ecza depoları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fık-
rasında belirtilen faaliyet kapsamı belirleme şartı ile 39 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında
belirtilen şartı, bulundurulması zorunlu ürünler ile miktarlarının Bakanlıkça duyurulmasını ta-
kip eden bir yıl içerisinde yerine getirerek, faaliyet kapsamına ilişkin ruhsatlarını almak zo-
rundadır. Bu süre sonunda ruhsatlarını almayan depoların faaliyetleri askıya alınır.”

“(15) Bakanlıktan ithal ön izinli veya üretim izinli veteriner biyolojik ürünlere Bakan-
lıkça pazarlama izni düzenlenir. Bu ürünler, yeni bir pazarlama izni düzenlenene kadar bu Yö-
netmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yenileme işlemlerinden muaftır.”

MADDE 42 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Reh-

berlik ve Teftiş Başkanlığının kuruluş ve görevleri ile Başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları,
diğer personel ve büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını Başkan, müfettiş ve mü-
fettiş yardımcılarının atanmaları ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Başkan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,
ç) Başkanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
d) Büro: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Büro-

sunu,
e) Büro personeli: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Bürosunda görevli personeli,
f) Denetim rehberleri: Rehberlik ve teftiş çalışmalarında yol gösterici olarak Başkanlık

tarafından hazırlanan dokümanları,
g) Denetim programı: Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili kuruluşların merkez ve taşra bi-

rimleri ve özel kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşların önceden ha-
zırlanan plan ve program çerçevesinde denetlenmesi amacıyla hazırlanan yıllık programı,

ğ) Diğer personel: Başkan, başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcısı ve büro personeli
dışında kalan personeli,

h) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
ı) Müfettiş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Baş-

müfettiş ve Müfettişlerini,
i) Müfettiş yardımcısı: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Baş-

kanlığı Müfettiş Yardımcılarını,
j) Rehberlik: Bakanlıkça yürütülen faaliyetlerin hedef ve amaçlara uygun olarak daha

etkin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üret-
mek, Bakanlık politikalarının etkinliğini değerlendirmek, uygulama yöntem ve sonuçları üze-
rinde analizler yaparak alternatif öneriler sunmak, yeni politikaların Bakanlık birimlerince daha
iyi anlaşılmasını temin etmek amacıyla yapılan çalışmaları,

k) Rehberlik ve Teftiş Planı: Başkanlıkça hazırlanan rehberlik ve teftiş stratejisinin be-
lirlendiği planı,

l) Rehberlik ve Teftiş Yazılım Programı: Başkanlık hizmetlerinin daha etkin, etkili ve
verimli kullanılabilmesi amacıyla uygulamaya konulan elektronik bilgi sistemini,

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2014 – Sayı : 29211



m) Yetkili müfettiş yardımcısı: İki yıllık çalışma döneminde çalışmalarını başarı ile ta-
mamladıkları, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin değerlendirme raporları göz önünde bulun-
durularak Başkan tarafından tespit edilen ve Başkanın onayı ile geçici süre müfettiş yetkisi ve-
rilen müfettiş yardımcılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı doğrudan Bakana bağlı olup, Başkan

ile müfettiş, müfettiş yardımcıları, büro personeli ve diğer personelden oluşur.
(2) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkana bağlı Büro ta-

rafından yürütülür.
(3) Başkanlığın rehberlik faaliyetleri müfettişler ile Başkanlık emrinde rehberlik faali-

yetleri için daimi veya geçici olarak görevlendirilen diğer personel tarafından yürütülür.
Görev merkezi
MADDE 5 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır.
(2) Başkanlık, Bakan onayı ile teftiş, inceleme, soruşturma yapmak veya rehberlik faa-

liyetinde bulunmak amacıyla Ankara dışında da görev merkezleri tesis edebilir.
(3) Başkan, müfettiş veya diğer personelden birini görev merkezlerindeki iş ve işlem-

lerin yürütülmesi amacıyla görev merkezi sorumlusu olarak görevlendirir.
Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki

görevleri yapar.
a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra birimleri ve özel ka-

nunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle
ilgili teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Bakanlıkça yürütülen faaliyetlerin belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak daha
etkin gerçekleştirilmesini sağlamak ve mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin et-
mek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakan onayına sunmak.

c) Bakanlığın görev alanına giren konular ile Başkan tarafından belirlenen konularda
rehberlik faaliyetlerini yürütmek.

ç) Bakanlık hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek
politika, proje ve hizmet standartlarının oluşmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

d) Başkanlık tarafından yapılacak rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerine
ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, buna
ilişkin rehberleri hazırlamak, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin etkililiğini
ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.

e) Ülke genelinde veya bölgesel olarak konu veya proje bazlı inceleme ve araştırma
yapmak, görüş ve öneri hazırlamak.

f) Bakanlığın mevzuat ve eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
g) Başkanlık tarafından yürütülecek olan rehberlik faaliyetlerinin çalışma usul ve esas-

larını belirlemek.
ğ) Başkanlığa, Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER) ve diğer yollardan gelen

ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek, Başkan tarafından incelenmesi uygun görülenler hakkında
işlem başlatmak.

h) Başkanlığın rehberlik görevini tam ve eksiksiz yerine getirebilmesi için müfettişler
veya diğer personelden oluşan rehberlik grupları kurmak ve rehberlik grup koordinatörü atamak.

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkan, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Büro Personelinin,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanın atanması
MADDE 7 – (1) Başkan, müfettişlik veya denetçilik yeterliliğini kazanmış ve kamu

kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az üç yıl hizmeti bulunan
kişiler arasından veya 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı tahsil şartını kar-
şılamak koşulu ile Genel Müdürlük veya en az bu seviyede görev yapmış üst düzey yöneticiler
arasından atanır.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Bakanın talimatı veya

onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Başkanlığın 6 ncı maddede belirtilen görevlerinin yürütülmesini sağlamak.
b) Başkanlığın görev alanına giren konularda kendi adına ve gerektiğinde Bakan adına

yazışma yapmak.
c) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.
ç) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma

yapmak.
d) Başkanlığa intikal eden ve müfettiş bilgi ve tekniği gerektirmeyen konuları ilgili bi-

rimlere göndermek.
e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek veya görevlendireceği Başkan Yardımcıları

veya müfettişler vasıtasıyla incelettirmek, raporlardaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
gerektiğinde olurları veya raporları ilgili mercilere göndermek, ilgili birimlere önerilerde bu-
lunmak.

f) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama
birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

g) Raporlarda belirlenen usul ve esaslara ilişkin hatalar ile hukuka aykırı eksik ve yanlış
değerlendirmelerin düzeltilmesine ilişkin talimatları yazılı olarak müfettişe bildirmek.

ğ) Müfettişlerce teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerdeki hizmetlerin genel gi-
dişi, mevzuat yetersizlikleri, uygulamadaki önemli ve yaygın aksaklıklar ile bunların gideril-
mesi için alınması gerekli yasal ve idari tedbirler konusundaki görüş ve teklifleri bulunan reh-
berlik ve teftiş raporlarını değerlendirerek, Başkanlığın genel durumu ve çalışmaları ile birlikte,
yıl sonu birim faaliyet raporu olarak Bakana sunmak.

h) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile müfettişlik yeterlik sınavının yapılması ve yü-
rütülmesini sağlamak.

ı) Müfettiş, müfettiş yardımcıları, büro personelinin ve diğer personelin hizmet içi eği-
timlerinin yapılmasını sağlamak, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak, müfettiş ve
müfettiş yardımcılarını mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek.

i) Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili sorunları tespit ederek, Rehberlik ve Teftiş Planı ile
denetim programını hazırlamak.

j) Müfettişlerin veya diğer personelin rehberlik faaliyetlerini yerine getirebilmesi için
gerekli tedbirleri almak.

k) Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belir-
lemek.

l) Başkanlığa gelen inceleme taleplerini Başkanlığın iş programı ve yoğunluğu dikkate
alınarak yerine getirmek veya reddetmek.

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Başkan, rehberlik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için çalışma grupları oluştu-

rabilir.
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(3) Başkan müfettişler tarafından yapılan işlemlerin hukukiliğini ve inceleme, soruş-
turma dışına çıkılıp çıkılmadığını izleyip, hukuka uygun davranılmasını talimatlandırabilir.

(4) Başkan, Bakan tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanır. Bakan tarafından
Başkana imza yetkisi devredilmesi durumunda, yetki devredilen konulara ait raporlar, Başkan
onayı ile yürürlüğe konulur.

(5) Başkan, kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerini mevzuata, stratejik plan ve
programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten
Bakana karşı sorumludur.

Başkan yardımcısının görevlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayı ile müfettişler arasından

yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilebilir.
Başkan yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Başkan yardımcıları, Başkan tarafından yazılı olarak devredilen Baş-

kanın yetkilerini kullanır.
Başkana vekâlet
MADDE 11 – (1) Başkan, geçici sebeplerle görevde bulunmadığında, başkan yardım-

cılarından birine vekâlet görevini verir.
(2) Herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde, Başkanlığa atanma koşullarına

sahip bir müfettişe Bakan onayı ile vekâlet görevi verilir.
Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Müfettişler, Bakanın emri veya onayı üzerine, aşağıdaki görevleri

yaparlar:
a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra birimleri ve özel ka-

nunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşların bütün faaliyet, iş ve işlemlerini,
Bakanlık personelinin görevleriyle ilgili hal ve hareketlerini, ilgili mevzuatın ve Bakanlık ta-
limat ve genelgelerinin uygulanıp uygulanmadığını, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını esas alan anlayışla teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.

b) Görevlerini yaparken ihbar veya şikâyet sonucu veya inceleme sırasında öğrenmiş
oldukları ve görev talimatının dışında tespit edilen ve gecikmesinde mahsur bulunan konuların
soruşturulması için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, ge-
cikmeden soruşturmaya başlamak ve soruşturma izni almak için durumu derhal Başkanlığa
bildirmek.

c) Gerek görüldüğünde rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerdeki hiz-
metlerin incelenmesi, mevzuat yetersizlikleri, uygulamadaki önemli ve yaygın aksaklıklar ile
bunların giderilmesi için alınması gerekli yasal ve idari tedbirler konusundaki görüş ve teklifleri
raporla Başkanın onayına sunmak.

ç) Bakanlık faaliyetleriyle ilgili olarak görevlendirildikleri konularda yurtiçinde ve yurt-
dışında; inceleme ve araştırmalar yapmak, gerekli hazırlıkları yaparak müfettiş sıfatıyla eğitim,
komisyon, kurs, seminer ve toplantılara görevli veya gözlemci olarak katılmak, görevlendiril-
dikleri konularda kurs, seminer ve eğitim vermek, yapılan bu çalışmalar sonrasında konuyla
ilgili raporu düzenleyerek Başkanlığa sunmak.

d) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun
şekilde yetiştirilmelerini gözetmek ve örnek olmak, her görev sonrasında refakatindeki müfettiş
yardımcısı hakkında düzenledikleri değerlendirme raporunu Başkanlığa intikal ettirmek.

e) Rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin yapıldığı yerdeki
görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara
ilişkin sayımı yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ile
elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, ge-
rektiğinde; tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak,
bunlara ilişkin tutanak düzenlemek.
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f) Mevzuatla ilgili çalışmalar ile verilecek rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma hiz-
metleriyle ilgili diğer görevleri yapmak.

g) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili meri mevzuat
uyarınca yapılan ön inceleme veya soruşturma kapsamında gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve
adli makamlar ile işbirliği yapmak.

ğ) İlgili tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi,
belge ve kayıtları istemek.

h) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ve bu
Yönetmelik çerçevesinde ilgili personeli gerektiğinde görevden uzaklaştırmak.

(2) Müfettişler ve diğer personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 639 sayılı Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name ve diğer mevzuat ile öngörülen yetkilerini kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine ge-
tirmekten sorumludurlar.

(3) Müfettişler düzenledikleri raporların hukuka uygunluğundan, kişisel hatalarından
doğan eksikliklerden ve raporların sonuçlarının mevzuata aykırılığından sorumludurlar. Eksik,
hatalı, yetersiz, çelişkili veya kişisel kin ve garezle rapor düzenleyen müfettişler hakkında ge-
rekli adli, idari ve disiplin soruşturması başlatılır.

(4) Müfettişler, Başkanlıkça tespit edilen eksiklikleri tamamlamak, raporlarını hukuka
uygun hale getirmek ve düzeltmek zorundadırlar.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 13 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şart-

ların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre:
a) Kamu hizmetlerinin yürütülmesi yönünden görevi başında kalması sakıncalı olanları,
b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve taşınırı, bunların hesap,

belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan, denetim,
inceleme ve soruşturmayı güçleştirerek engelleyecek davranışlarda bulunanları,

c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunanları,

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yaptığı yönünde kuvvetli şüphe bulunanları,
görevden uzaklaştırabilirler.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir.
Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler
MADDE 14 – (1) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle bir-

likte; görevden uzaklaştırılan personele, disiplin amiri ile atamaya yetkili amirine, Başkanlığa
ve aylığının ödendiği birime bildirilir. Personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin
aksamaması için gereken tedbirler birim amirince alınır.

(2) Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip, görevi başında kalmakta ısrar et-
tiği tutanakla belgelenen personel hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 262 nci maddesi gereğince gerekli işlem yapılması için müfettiş tarafından derhal o
yerin yetkili merciine müracaat edilir ve düzenlenen tutanak da bu yazıya eklenir.

(3) Görevden uzaklaştırmanın gereği olan hususların yerine getirilmesinde ihmali tespit
edilen amirler hakkında da Bakanlık Makamından alınacak yetkiyle müfettiş tarafından ayrıca
soruşturma yapılır.

(4) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin soruşturma ile bu soruşturma sonucunda merkez
birimlerince yapılması gereken işlemlerin, diğer işlerden önce sonuçlandırılması zorunludur.

(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 142 nci maddesine göre görevden uzak-
laştırılma tedbirinin kaldırılması gereken durumlarda müfettişlerce derhal Başkanlığa bildi-
rimde bulunulur. Bu bildirim üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin
görevlerine başlatılırlar.
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Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcıları:
a) Bağımsız olarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapamazlar. Ancak, bu

görevleri yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine getirebilirler.
b) İki yıl müfettiş yardımcılığında çalışmış olanlar, bu sürenin sonunda, yanlarında ça-

lıştıkları müfettişlerin değerlendirme raporları dikkate alınmak suretiyle, Başkanın onayıyla
müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları görev ve yetkilerini, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam
ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludurlar.

Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Diğer personel, görev ve yetkilerini Başkan tarafından belirlenen

Çalışma Usul ve Esaslarına uygun olarak tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumlu-
durlar.

Görevlendirme
MADDE 17 – (1) Rehberlik ve teftiş hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin

sağlanması ve Bakanlığın faaliyet alanları ile ilgili hizmette bulunan kişilerin deneyimlerinden
azami bir şekilde yararlanılmasını sağlamak, konu veya proje bazında inceleme ve araştırmalar
yapmak, gerekli görüş ve önerileri hazırlayarak rehberlik hizmeti sunmak amacıyla; Başkanlığa,
Bakanlık müşavirleri veya gerektiğinde Bakanlığın diğer birimlerinden Bakanın Onayı ile mü-
fettiş yetki ve sıfatını haiz olmaksızın, görevlendirme yapılabilir.

(2) Müfettişler;
a) Başkandan aldıkları yazılı veya Rehberlik ve Teftiş Yazılım Programı üzerinden gön-

derilen talimatla görev yaparlar.
b) Başkanın talimatı üzerine başladıkları işlerle ilgili olarak, soruşturma açılmasını ge-

rektirir bir durum ile karşılaştıklarında, en kısa sürede Başkanlığı bilgilendirerek, bu konuda
Başkanlıktan alacakları talimata göre hareket edip diğer çalışmalarını sürdürürler.

c) Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden talimat alamazlar.
(3) Başkanlık tarafından, Başkanlığa mevzuatla ilgili görüş bildirilmesi, eğitim veril-

mesi, toplantılara Başkanlık adına katılım sağlanması gibi işlerde katkıda bulunmak amacıyla,
kıdem, ehliyet ve liyakat durumu dikkate alınarak, Başkanlık tarafından yapılacak değerlen-
dirmeyle müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görevlendirmesi yapılabilir.

(4) Müfettişler, bilgi birikimleri ve tecrübeleri dikkate alınarak Bakanlık görev alanına
giren diğer konularda da görevlendirilebilirler.

Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE 18 – (1) Müfettişler, rehberlik anlayışına dayanan, eğitici, verimli, ekonomik,

caydırıcı ve etkin bir işleyiş sistemini öngörmek, personele rehber olmak, eğitici ve yol gösterici
olmak, kendilerini sürekli yenileyip, geliştirmek ve değişen mevzuatı takip etmek, görevlerinin
gerektirdiği yeterliliği göstermek zorundadırlar.

(2) Müfettişler:
a) İnceleme, ön inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ilgisiz

kişilere söyleyemezler.
b) İnceleme, ön inceleme ve soruşturma konuları ve bu konulara ilişkin yapacakları iş-

lemler hakkında, Başkan haricinde hiç kimseye sözlü veya yazılı bilgi veremezler.
c) Bulundukları yerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.
ç) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlile-

rinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik ile 13/4/2005 tarihli ve
25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyarlar.
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d) Rehberlik faaliyetleri ile teftişler sırasında, icraya karışamazlar.
e) Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren ve müfettiş tarafından tarih

ve imza konmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde açık-
lama, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki
bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

f) İnceleme, ön inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili
kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet,
hediye ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamaz, borç alıp veremezler. Beşeri
ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

g) Görevleri ile ilgili olarak gizliliğe riayet ederler, görevleri dolayısıyla edindikleri
bilgileri ve sırları açıklayamazlar.

ğ) Müfettişler, Başkanlıkla bütün yazışmalarını Rehberlik ve Teftiş Yazılım Programı
üzerinden yaparlar.

(3) Müfettişler, rehberlik, inceleme, ön inceleme, soruşturma veya teftiş raporlarında
Başkan tarafından resen veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine
göre görevlendirilen Başkan Yardımcıları veya müfettişler tarafından tespit edilerek Başkana
intikal ettirilen hata ve eksiklikleri, verilen süre içerisinde düzeltir veya gerekçesi ile birlikte
konuya ilişkin görüşünü Rehberlik ve Teftiş Yazılım Programı üzerinden veya yazılı olarak
Başkana sunar.

Rehberlik ve teftiş planı
MADDE 19 – (1) Bakanlık stratejik planı, kalkınma planı, hizmet konuları, personel

politikaları göz önünde bulundurularak rehberlik ve teftiş planı hazırlanır.
(2) Rehberlik ve Teftiş Planı hazırlanması için Başkan tarafından çalışma grupları oluş-

turulur. Çalışma grupları tarafından hazırlanan taslak plan Başkanın onayına sunulur, Başkanın
onayından sonra Rehberlik ve Teftiş Planı uygulamaya konulur. Çalışma grupları aracılığıyla,
Rehberlik ve Teftiş Planına uygun olarak çalışmalar yürütülür.

Çalışma gruplarının görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Rehberlik ve teftiş planına uygun olarak bir yıllık denetim programı

yapılır.
(2) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra birimleri ve özel

kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşların hangilerinin denetleneceği
yıllık denetim programı ile belirlenir.

(3) Her yıl aralık ayında yıllık denetim programı yapılır. Yıllık denetim programına
göre müfettişlerin yıllık izinlerini ne zaman kullanacakları programlanır.

Denetim rehberleri
MADDE 21 – (1) Başkanlık tarafından denetim rehberleri oluşturulur. Müfettişler de-

netim rehberinde belirtildiği şekilde raporları düzenlerler. Denetim rehberinin dışına çıkamazlar.
Birlikte çalışma
MADDE 22 – (1) Rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işleri, gerek-

tiğinde gruplar halinde yürütülebilir. Başkan gruba dahil kişilerden uygun gördüğü birini grup
sorumlusu olarak görevlendirebilir. Grup sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Grup içinde işbölümü yapmak.
b) İşe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandı-

rılmasını sağlamak amacıyla, çalışmalarda izlenecek en uygun yöntemi ve işlerin seyrini takip
etmek, işlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında gerekli önlemleri almak.

c) Çalışmaların seyri hakkında gerektiğinde veya istek halinde Başkanlığa özet bilgi
vermek.

ç) Grup çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yürütmek.
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(2) Grup sorumlusunun iş ile ilgili, mevzuata uygun talepleri, grup tarafından yerine
getirilir.

(3) Rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için müfettişler, Başkanlıkta
görevlendirilen diğer personel ile ortak çalışma yapabilir.

Koordinasyon görevi
MADDE 23 – (1) Rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerinde gö-

revlendirilenler görevlendirildikleri konuda, Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın gözetim ve de-
netimi altındaki kurum ve kuruluşlarca veya 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanu-
nunun 9 uncu maddesinin (D) fıkrası gereğince valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan
rehberlik, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine ge-
tirir. Görevlendirilenlerin istemi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi ve belgeler kendilerine
verilir. Müfettişler görevlendirildiği konular ile ilgili olarak, muhakkiklerce inceleme veya so-
ruşturma başlatılmış ise, belgeleri alarak işi kendileri yürütür.

(2) Bakan veya Başkan tarafından görev verilmesi halinde, diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarının denetim elemanları ile müşterek rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruş-
turma yapılabilir.

İşin devamlılığı ve devri
MADDE 24 – (1) Müfettişler veya diğer personel;
a) Kendilerine verilen işleri ara vermeden, Başkanlıkça belirtilen süre içinde tam ve

eksiksiz olarak bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında,
Başkanlığa zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Kendilerine verilen işin devredilmemesi asıl olmakla birlikte, işi süresinde bitireme-
me, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğduğunda; Başkanın talimatı veya izni ile ellerindeki
işleri başka müfettişlere veya diğer personele devredebilirler.

Büro personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 25 – (1) Büro personeli aşağıdaki görevleri yapar:
a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın ve raporun mevzuatı çerçevesinde kaydını

ve dosyasını tutmak, Başkan tarafından verilecek talimat çerçevesinde gerekli işlemlerini ger-
çekleştirmek ve gerek fiziki, gerekse bilgisayar ortamındaki arşivi düzenlemek.

b) Rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendirilenlerin
çalışma ve hak ediş cetvelleri ile ilgili işlemlerini zamanında yapmak.

c) Başkanlık, rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerinde görevlen-
dirilenlerin ilgili tüm harcama işlemlerini yürütmek.

ç) Başkanlığın yazışma ve gerektiğinde rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve so-
ruşturma işlerinde görevlendirilenlerin yazışma, ifade alma ve benzeri işlerini yürütmek, sant-
ral, sekreterlik ve ulaştırma işlerini yerine getirmek, fiziki mekânlarının temizliği ve bakımını
sağlamak ve büroda görevli personel için işbölümü yapmak.

d) Başkanlıkta görev yapan müfettişlerin ve diğer personelin özlük haklarıyla ilgili iş-
lemleri yürütmek.

e) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
f) Başkanlığın taşınırlar ve sivil savunma hizmetleri ile ilgili her türlü işlemlerini yü-

rütmek.
g) Başkanlığın gözetiminde Bakan Olurlarını hazırlamak ve kaydını yapmak.
ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro personeli rapor, yazışma ve dosyalarını Başkan-

lığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri
açıklayamazlar.

(3) Birinci fıkrada sayılan görevler büroda Başkanlıkça görevlendirilecek yeteri kadar
personel tarafından mevzuatı uyarınca gerçekleştirilir.
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(4) Büro hizmetlerinin yürütülmesinde koordinasyonla görevlendirilen personel görevini
mevzuata, plan programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun
yürütmekten Başkana karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişliğe Giriş, Müfettiş Yardımcılarının Seçilme ve Atanmaları

Müfettişliğe giriş ve müfettiş yardımcılığına atanma
MADDE 26 – (1) Bakanlık müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak ve sınavla girilir.

Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazan-
mak şarttır. Bu sınavın açılmasına, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile karar verilir. İhtiyaca
göre hangi öğrenim dalından, ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı, Başkanın teklifi ve Ba-
kanın onayıyla tespit edilir ve yapılacak sınav ilanında belirtilir. Ayrıca, müfettişlik ve giriş sı-
navı ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer verildiği sınav kılavuzu hazırlanarak, Başkanlıkta ve Ba-
kanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı
MADDE 27 – (1) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı; KPSS sonucu ile başvuranlardan

giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara, yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır.
(2) Yazılı sınav, ilgili meslek grupları için fakültelerde verilen dersler ve yabancı dilden

yapılır veya yaptırılır. Gerektiğinde üniversiteler veya ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik yar-
dım alınabilir.

(3) Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar
aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil), KPSS taban puanı başarı sıralaması dikkate
alınarak çağrılabilir, kadro sayısının en fazla ne kadarının çağrılacağı Başkanlıkta ve Bakanlığın
resmi internet sayfasında yapılacak ilanda belirtilir. Başarı düzeyleri eşit olan adaylardan, ya-
bancı dil ile ilgili sonuçların karşılaştırılması sonucu daha iyi durumda olan aday başarı sıra-
lamasında öncelik kazanır.

Sınav kurulu
MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sınavını ya-

pacak sınav kurulları, Başkanın teklifi ve Bakan onayıyla Başkanın başkanlığında, dört mü-
fettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir. Sınavların sevk ve idare
sorumluluğu sınav kuruluna ait olup, bu kurul, başkanlığın talimatıyla gözlemci görevlendirme
dahil sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri
almakla yükümlüdür.

(2) Sınav kurulunun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece
dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sözlü sı-
navlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler katılır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı şartları
MADDE 29 – (1) Müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilme şartları aşağıda belirtil-

miştir.
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ziraat, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre,

inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve ha-
berleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalürji ve malzeme, jeodezi ve
fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, si-
yaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekono-
metri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve
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bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında, hukuk ve vete-
rinerlik fakültelerinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dı-
şındaki yüksek öğretim kurumlarında eğitim görmüş olmak.

ç) KPSS’ye katılmak ve ilan edilen puan türünden en az 70 puanı almış olmak.
d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığı tarafından denkliği belirlenmiş ve sınav ilanında belirtilen sınav tarihi itibariyle son
iki yıl içerisinde Başkanlıkça ilan edilen puanı almak.

e) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında
yolculuk etmeye elverişli bulunmak.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilanı
MADDE 30 – (1) Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve hangi meslek

grubundan kaç kişi alınacağı ve gerek görülen diğer hususlar, Bakanlığın resmi internet site-
sinde, Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ve Türkiye ge-
nelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ilan vermek suretiyle du-
yurulur.

(2) Son ilan, müracaat başlangıç tarihinden en az on gün, sınav tarihinden de en az bir
ay önce yapılır.

(3) Adaylara, başvuru ve kayıt için en az on gün süre verilir.
(4) Adayların başvuru ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 5 gün öncesine ka-

dar devam edecek şekilde tespit olunur.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ve işlemleri
MADDE 31 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile ilgili esaslar sınav kurulunca

belirlenip, bu esasların neler olduğu ve hangi belgelerin ne kadar ve ne zaman isteneceği ile il-
gili diğer hususlar sınav kılavuzunda belirtilir.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca,
giriş sınavı öncesi ve sonrası gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belgelerde tahrifat yaptığı
veya bu tür belgeleri kullandığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işleme başvurulur.

(3) Yazılı ve sözlü sınav notları 100 üzerinden verilir. Adaylardan tabi tutulduğu her
bir sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yazılı sınavları kazananlar Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan
edilir. Yazılı sınavlarda başarılı sayılanlar, sözlü sınava girmeye hak kazanır.

(5) Yazılı sınavda sorulacak soruların kapsamı verilecek sınav ilanında belirtilir.
(6) Sözlü sınavda yazılı sınav konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında Bakanlığı

ilgilendiren mevzuat ile tarım politikası, Anayasa, tarih, genel kültür, mesleki konular hakkında
sorular sorularak, adayların konuyu kavrama, ifade yeteneği, ani ve isabetli karar verme, zekâ,
temsil kabiliyeti, tutum, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, heyecan gibi kişisel ni-
telikleri değerlendirilerek bir tutanakla tespit edilir.

(7) Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sı-
navdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu
kendi içerisinde ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanlar için nihai bir sı-
ralama yapılır ve bu liste Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir.

(8) Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday
olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Adayların
giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanları da
eşitse, yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

(9) Asıl adaylardan, giriş sınavı puanlarının kendilerine tebligat yapıldığı tarihten iti-
baren, on beş gün içerisinde müracaatını yapmayan, ataması yapılamayan veya ataması yapıl-
dığı halde göreve başlamayan, ya da göreve başladıktan sonra iki ay geçmemek üzere yılı içinde
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ayrılanların yerine, müteakip sınav dönemine kadar, sınavlara girip kazanmış ancak yeterli
kadro olmaması nedeniyle ataması yapılmayanlardan, yayınlanan başarı sırasına göre kendi
meslek grupları içerisinden atama yapılabilir. Atamalarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri uy-
gulanır. Atama için müracaat etmeyen ve ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için
sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 32 – (1) Sınav kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları

gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi esasları
MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre kendilerini geliştirmek, düzenli çalışma ve

grup çalışması alışkanlığı kazandırmak.
b) Yetki ve görev alanına giren konulardaki yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruştur-

ma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.
c) Bilimsel çalışma ve araştırma yapmaları teşvik edilerek, bilimsel gelişmeleri izleme

alışkanlığını kazandırmak.
ç) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak

amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak, mesleği sevdirmek ve mesleğe bağlılıklarını sağ-
lamak, sorumluluk duygusu aşılamak, beşeri ve iş münasebetlerinde yol gösterici olmak.

d) Yabancı dil bilgilerini ve mesleki kariyerlerini geliştirmeleri hususunda teşvik et-
mek.

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı
MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık müfettiş yardımcılığı döneminde aşa-

ğıdaki esaslara göre yetiştirilirler:
a) Birinci Dönem Çalışmaları;
1) Aday memurların adaylık eğitimlerine başlanması yanında, Başkanlığın çalışma ala-

nına giren rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mev-
zuatın, Bakanlık çalışmaları ve Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra
birimleri ve özel kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşlarca yürütülen
projelerin müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları uygulanır.
Fikir edinmek için arşivde bulunan çeşitli raporları okumaları sağlanır. Yabancı dil bilgilerini
ve mesleki kariyerlerini geliştirmeleri hususunda teşvik edilip yol gösterici çalışmalar yapılır.

2) Bu eğitim sürecinde, müfettiş yardımcısı eğitimi ile görevlendirilmiş müfettişler ta-
rafından ayrı ayrı ve müfettiş yardımcılarının verilen bilgileri anlama ve kullanma, bilgilerini
ölçmek üzere toplu ya da ayrı ayrı düzenleyerek sundukları işlemler ile tutum ve davranışlarına
göre değerlendirme raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları;
1) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra birimleri ve özel ka-

nunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşların yapılan rehberlik ve teftiş, in-
celeme, ön inceleme ve soruşturmalarında müfettiş refakatinde görevlendirilmeleri suretiyle,
mevzuat ve uygulamayı, rehberlik, inceleme, ön inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini
öğrenmeleri sağlanır.

2) Müfettiş yardımcıları, refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi al-
tındadırlar.
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Müfettiş refakatinde çalışma
MADDE 35 – (1) Müfettiş yardımcıları birinci dönem eğitiminden sonra Başkanlıkça

belirlenen bir program çerçevesinde en az üç ayrı müfettişin refakatinde görevlendirilirler.
(2) Müfettişler, birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gerekle-

rine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler.
(3) Başkanlıkça belirlenecek Değerlendirme Raporundaki ölçütlere göre müfettiş yar-

dımcısına 100 tam puan üzerinden değerlendirme notu verilir.
Yetki verilmesi
MADDE 36 – (1) Göreve başladığı tarihten itibaren iki yıllık dönemde, değerlendirme

raporları dikkate alınarak Başkan tarafından çalışmalarını başarı ile tamamladığı tespit edilen
müfettiş yardımcılarına Başkan onayı ile resen rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve so-
ruşturma yetkisi verilebilir.

(2) Resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yar-
dımcıları; resen veya lüzumu halinde diğer müfettişlerle birlikte vazife görürler.

(3) Müfettiş yardımcılarının yetkili oldukları döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin ta-
mamlanması hususu da göz önünde tutularak Başkanlıkça düzenlenir.

Değerlendirme raporları
MADDE 37 – (1) Müfettişler; yanlarında çalışan müfettiş yardımcıları ile ilgili olarak,

yönetmelik ekinde yer alan Değerlendirme Raporunu görev bitimini takip eden yirmi gün içe-
risinde düzenleyerek Başkanlığa kapalı ve gizli zarf içerisinde sunarlar.

(2) Değerlendirme notları; 90-100 puan arası çok iyi, 76-89 puan arası iyi, 60-75 puan
arası orta ve 0-59 puan arası yetersiz şeklindedir. İki değerlendirme notunun “yetersiz” olması
halinde Değerlendirme Raporu olumsuz sayılır.

(3) Refakatinde görev yaptığı müfettişlerin en az ikisi tarafından hakkında olumsuz De-
ğerlendirme Raporu düzenlenen veya Değerlendirme Raporundaki aynı değerlendirme krite-
rinden aldığı puanlardan her iki müfettişten de (1) başarısız veya (2) gelişmesi gerekli şeklinde
puan alan müfettiş yardımcısı, durumu hakkında yazılı olarak Başkanlıkça bilgilendirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama

Müfettişlik yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Üç yıllık bir yetiştirme dönemi sonunda sınava girmeye hak kazanan

müfettiş yardımcıları yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavının üç yıllık sürenin biti-
mini takip eden altı aylık dönem içinde yapılması zorunludur. Yasal bir özrü nedeniyle yeterlik
sınavına katılamayan müfettiş yardımcıları Başkanlıkça uygun görülecek bir tarihte sınava tabi
tutulurlar.

(2) Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan bir
ay önce, sınava girmeye hak kazananlara bildirilir. Sınav ve sınav işlemleri 28 inci madde ge-
reğince oluşturulacak sınav kurulu tarafından yürütülür.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olamayan müfettiş yardımcıları bir defaya mahsus olmak
üzere altı ay içerisinde Başkanlıkça yapılacak yeterlik sınavına girebilir.

Yeterlik sınavı programı
MADDE 39 – (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki

bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı; yürürlükteki mevzuat
ve uygulaması, muhasebe ile teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yöntemleri ile ilgili
sorular yöneltilmek suretiyle yapılır.

(2) Yeterlik sınavında aşağıdaki konulardan sorular yöneltilebilir.
a) Kalkınma plan ve programlarındaki Bakanlık faaliyetleriyle, Bakanlığın uyguladığı

projeler.
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b) Bakanlık ile Bakanlığın gözetim ve denetimi altındaki kurum ve kuruluşların çalış-
maları ile ilgili mevzuat ve uygulamaları.

c) Anayasa, yönetim hukuku, kamu personelinin mali sorumluluğu, borçlar hukuku.
ç) Devlet memurları ile ilgili mevzuat.
d) Kamu ihale ve döner sermaye mevzuatı.
e) Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetimi ve denetimi mevzuatı.
f) Genel muhasebe, döner sermaye muhasebesi.
g) Bilanço ve mali tablolar analizi.
ğ) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yöntem ve teknikleri.
h) Türk Ceza Kanunundaki memur suçları.
ı) Ceza Muhakemesi Kanununun ön incelemecileri, soruşturmacıları ilgilendiren hü-

kümleri.
i) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.
j) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
k) Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri, rapor çeşitleri.
l) Harcırah Kanunu, Tebligat Kanunu ve İl İdaresi Kanunu.
Yeterlik sınavı notunun değerlendirilmesi
MADDE 40 – (1) Yazılı sınav kâğıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı ve 100

puan üzerinden değerlendirilir.
(2) Müfettişlik yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için üç yıllık eğitim döneminde

aldıkları değerlendirme notlarının ortalamasının %30’u ile yeterlik yazılı sınav notunun
%70’inin toplamından oluşan yeterlik notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması ge-
rekir.

(3) Müfettişlik yeterlik sınavı sonucunda en yüksek nottan başlayarak sıralı bir başarı
listesi düzenlenir. Bu sıra, sınava girenlerin müfettişlik kıdem sırasını oluşturur.

Müfettişliğe atanma
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar başarı sırasına göre müfettiş

kadrolarına atanırlar.
Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler
MADDE 42 – (1) Yapılan her iki müfettişlik yeterlik sınavında, yeterlik notunun 100

puan üzerinden 70 puanın altında olması nedeni ile başarısız sayılan veya mazeretsiz olarak
sınava girmeyenler Bakanlık veya Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda durumlarına ve de-
recelerine uygun diğer bir göreve nakledilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kıdem, Yükselme ve Müfettişlik Güvencesi

Müfettişlik kıdemi ve süresi
MADDE 43 – (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettiş-

likte ve müfettişlik sıfat ve kadrosu korunmak koşuluyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz
tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

(2) Aynı yeterlik sınavına giren müfettiş yardımcılarının Müfettişlik kıdemi, sınavdaki
başarı derecelerine göre belirlenir.

(3) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; yeterlik sınavındaki
başarı derecelerine göre tespit edilir.

(4) Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler ara-
sındaki kıdem sırasının saptanmasında başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için
müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi
esas alınır.

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2014 – Sayı : 29211



(5) Müfettiş yardımcılarında kıdem süresi, müfettiş yardımcılığı giriş sınavı puanlarına
göre hesaplanır. Yetkili müfettiş yardımcılarının kıdem sırası her halükarda müfettiş yardımcı-
larından öncedir. Kendi aralarındaki kıdem sırası yetki tarihlerindeki önceliğe göre belirlenir.
Yetki almaları aynı tarihte ise müfettiş yardımcılığı giriş sınavı puanlarına göre kıdem sırası
belirlenir.

Başmüfettişliğe atanma
MADDE 44 – (1) Müfettişler, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları

göz önünde bulundurularak Başkanın önerisi üzerine başmüfettişlik kadrolarına atanırlar. Baş-
müfettişliğe atanabilmesi için, müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip
olması gerekir.

Müfettişliğe ve müfettiş yardımcılığına yeniden atanma
MADDE 45 – (1) Başkanlıkta müfettiş yardımcısı veya müfettiş sıfatını kazandıktan

sonra, istifa suretiyle veya başka bir göreve naklen atanarak ayrılanlar;
a) Başkanlıkta boş kadro bulunması,
b) Meslekten ayrı kaldıkları süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları,
c) Başkanlığa yararlı olabileceklerine dair Başkan tarafından olumlu bir kanaate varıl-

ması durumunda, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı üzerine yeniden müfettişliğe veya müfettiş
yardımcılığına atanabilirler.

Müfettişlik güvencesi
MADDE 46 – (1) Müfettişler, kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekle-

riyle bağdaşmayan ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe veya 29 uncu maddede
belirlenen sıhhi yeterliklerini kaybetmedikçe görevlerinden alınamaz. Bu durumda olanlar Ba-
kanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar. Teftiş hizmetlerinin gereği ile bağ-
daşmayan davranışları, sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, yargı
kararı, müfettiş raporu, Bakan veya Başkan tarafından yapılacak veya yaptırılacak soruşturma,
inceleme veya değerlendirmeler sonucu hazırlanan raporlar, belgeler veya buna benzer evrak
ile tevsiki esastır.

(2) Mesleki yetersizliği yukarıdaki fıkra uyarınca tespit edilen müfettişlerle ilgili olarak
görevden alınma işlemleri Başkan tarafından başlatılır.

(3) Müfettişlerin Bakanlıktaki her kademedeki görevlere atanmalarında ve görevlen-
dirmelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın ve Müfettişlerin Çalışma Usul ve Esasları

Müfettişlerin çalışma anlayışı ve amacı
MADDE 47 – (1) Teftişte esas amaç, denetlenen kurumun mevzuatına uygun faaliyette

bulunmasına, başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına,
yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözümler ve öneriler getirmektir.

(2) Bu esastan hareketle:
a) Müfettişler; Bakanlık ile Bakanlığın denetimi ve gözetimine tabi kurum ve kuruluş-

larda teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri
tespit etmek, bu yerlerin mevcut ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, amaçlarına verimli
olarak ulaşıp ulaşmadığını, amacın gerçekleştirilmesine yönelik ilke, politika ve yöntemler ile
yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek,
planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmaları ve bunların nedenlerini saptayıp tahlil etmek,
aksaklıkların giderilmesi ve hizmetlerin kaliteli, verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için
alınması gerekli görülen önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere önerilerde bulunmak amacını
göz önünde tutarlar.

b) Müfettişler, görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışlarıyla
onlara rehberlik yapmaya özen gösterirler.
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c) Müfettişlerin çalışma anlayışı; rehberlik anlayışına dayanan, eğitici, doğru işler için
teşvik edici ve güven arttırıcı, verimli, iktisadi, usulsüz iş ve işlemlerin önlenmesi için caydırıcı
ve etkin bir denetim sistemini öngörür, hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini
reddeder.

Rehberlik ve teftişlerde toplantı düzenlenmesi
MADDE 48 – (1) Müfettişler, rehberlik ve teftiş öncesi ve sonrası toplantı düzenlerler.

Bu toplantılarda, sorunların belirlenmesi ve personelin tanınması yanında, rehberlik ve teftiş
çalışmaları değerlendirilir. Ayrıca bu toplantılarda, kuruluşun daha organize ve birimler arası
uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak sistemler geliştirilmesine yönelik çözüm yol-
larının bulunması, hizmetlerin geliştirilmesi, kuruluş ve personele yönelik tavsiyelerde bulu-
nulması ve yön verilmesi, personelin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve buna göre yönlendi-
rilmesi, yetenekli ve gayretli personelin yükselmesinin ve yükseltilmesinin teşvik edilmesi,
karşılıklı fikir alış verişinde bulunulması, personelin fikirlerine de değer verilerek üretken ve
daha gayretli olmasının teşvik edilmesi, samimi ve olumlu bir ortam yaratılması, müfettiş ta-
rafsızlığının hissettirilmesi amaçlanır. Bu hususlara ayrıca raporlarda da yer verilir.

(2) Toplantının organize edilmesi ve toplantı yerinin hazırlanmasından denetim yapılan
yerin yöneticisi sorumludur.

Önceki rehberlik ve teftiş sonuçlarının araştırılması
MADDE 49 – (1) Müfettişler, rehberlik ve teftişe başladıklarında, kurumla ilgili dü-

zenlenen ve kurumunda muhafaza edilen teftiş defterlerini, raporları ve dosyalarını inceleyerek
önceki rehberlik ve teftişte, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalarda yapılan eleştirilerin veya
bu çalışmalara ilişkin talimat ve genelgelerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit
ederler ve bunu raporlarına yazarlar. Yerine getirilmemiş olması ve ilgili memurların bu konu-
daki açıklamalarının yeterli bulunmaması halinde, konuların önemine göre, adli ve disiplin hu-
kuku yönünden gerekli işlemleri yerine getirirler.

Soruşturma yöntemi ve ihbarların değerlendirilmesi
MADDE 50 – (1) Müfettişler, memurların görevlerinden doğan ve görevlerini yaptık-

ları sırada işledikleri bir suçun inceleme ve soruşturmasını ve Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve
ilgili kuruluşların merkez ve taşra birimleri ve özel kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi ve-
rilen diğer kuruluşlardaki inceleme ve soruşturmaları ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar
çerçevesinde yürütürler.

(2) Doğrudan Bakanlığa veya Başkanlığa gönderilen veya herhangi bir şekilde Baş-
kanlığa intikal ettirilen mevzuatına uygun ihbar ve şikayet dilekçelerinden; Bakanın veya Baş-
kanın takdiri ile mahallinde sonuçlandırılması mümkün görülenler, önce ilgili merkez birimine
veya valiliklere gönderilir. Bunlar anılan mercilerde incelenir veya soruşturulur. Ancak bu in-
celeme ve değerlendirmeler sonucunda, soruşturmanın müfettişlerce yapılması gerekli bulu-
nursa veya herhangi bir şekilde intikal eden taleplerin müfettişlerce incelenmesi ve soruştu-
rulması gerekli görüldüğünde, iddialar Başkan’a sunulur.

(3) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra birimleri ve özel
kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşlar rehberlik ve teftiş, inceleme,
ön inceleme ve soruşturma isteklerini Başkanlığa iletirler.

(4) İhbar ve şikâyetlerle ilgili olarak, gerektiğinde Başkanlıkça bir araştırma başlatıla-
bilir. Bunun neticesinde müfettiş herhangi bir şekilde ön inceleme veya soruşturma izni talep
ederse, talep Başkana sunulur.

(5) Ad, soyad, adres bulunmayan, imza taşımayan ya da bu bilgiler bulunmakla birlikte
bunların sahte olduğu tespit edilen ihbar veya şikâyet dilekçeleri ve belli bir konuyu içermeyen
ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili ihbar ve şikayet dilekçeleri işleme ko-
nulmaz ve durum ihbar ve şikayette bulunana bildirilir. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle
birlikte, başvurulan olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut ni-
telikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu başvurular, takdiri Başkana ait olmak
üzere Başkan tarafından işleme konulabilir.
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Acele konular
MADDE 51 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında zamanaşımına veya hak dü-

şürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağı tespit edilirse durum, tef-
tişin sonu beklenmeksizin, bir raporla yetkili makama bildirilir, raporun diğer nüshaları da
onaylanmak üzere Başkanlığa verilir. Bu durum raporda belirtilir.

Yazışma yöntemi
MADDE 52 – (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları

ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, yüksek yargı
organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurtdışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık ara-
cılığıyla genel esaslara göre yapılır.

Müfettişlerin haberleşmede uyacakları esas ve usuller
MADDE 53 – (1) Müfettişler;
a) Yazışma ve haberleşmelerini, acele olmayan işlerde yazı ile acele olan işlerde duruma

göre uygun görülen iletişim yöntemiyle yaparlar. Yazışmalarında gizliliğe riayet ederler.
b) Merkezden ayrılış tarihlerini yazılı olarak, görevli olarak gittikleri yerlere varış ve

buradan ayrılışlarını, Rehberlik ve Teftiş Yazılım Programı, faks veya Başkanlıkça belirlenecek
başka bir iletişim yöntemiyle Başkanlığa bildirirler.

c) Görev mahalline varıldığı zaman en kısa sürede varışı, görev mahallinden ayrılmadan
en az yirmi dört saat önce de hareket gün ve yerlerini belirtmek suretiyle dönüşü Başkanlığa
bildirirler.

Müfettişlerin eğitimi ve eğitime katkıları
MADDE 54 – (1) Başkanlık, meri mevzuatı ve ilgili mevzuattaki değişiklikler ile özel-

lik ve farklılık gösteren ön inceleme, inceleme, soruşturma ve rehberlik ve teftiş konularının
irdelenip tartışılması, teftiş metotlarının geliştirilmesi, modern yönetim, organizasyon ve de-
netim teknikleri ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması, müfettişlerin kişisel gelişimi,
bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izleye-
bilmesi, amacı ile:

a) Başkanlık bünyesi içerisinde, müfettişleri incelemeyle görevlendirerek seminerler
vermesini sağlar.

b) Üniversiteler, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Bakanlık merkez ku-
ruluşlarıyla ilişki kurarak karşılıklı yardımlaşma yoluyla ortak geliştirme programları ve se-
minerler düzenler.

c) Gerek gördüğünde, müfettişlere mevzuatın uygulanmasından doğan ve müfettişler
arasında görüş birliği sağlanamamış bulunan konularda inceleme görevi vererek, bunları tar-
tışmak üzere müfettişlerin ve gerektiğinde ilgililerin katılacağı toplantılar yapar.

ç) İdarenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara ışık tutmak üzere, gerektiğinde müfettiş-
lere inceleme yapmak görevleri verir.

d) Gerektiğinde, Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra bi-
rimleri ve özel kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşlarda veya yurt dı-
şında yapılan seminer, çalışma ve toplantılara eğitici veya izleyici olarak katılmaları için mü-
fettiş görevlendirebilir.

e) Hizmet içi eğitimi programlı olarak yürütülür.
f) Başkanlıkta görevlendirilen diğer personelin de düzenlenen eğitim programlarına ka-

tılımı sağlanır.
Yurt dışında görevlendirme
MADDE 55 – (1) Bakanın gerekli görmesi halinde müfettişler, Bakanlığın yurtdışı teş-

kilatında da rehberlik ve teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapabilirler.
(2) Yabancı ülkelerde yapılacak rehberlik ve teftişin süresi en fazla iki aydır. Gerekti-

ğinde, Bakan onayı ile bu süre uzatılabilir.
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(3) Müfettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak ve
yüksek lisans amacıyla, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetme-
lik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilir. Bakanlığın uyguladığı dış kaynaklı pro-
jelerin rehberlik ve denetimini yapan müfettişler, bu projelerle ilgili teknik gezi ve yurtdışı eği-
timlerine katılır. Projelerin uygulayıcısı olan ilgili birimler bu hususu gözetmekle yükümlüdür.

(4) Eğitim amacıyla yurtdışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak,
döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde üç suret rapor düzenleyerek Başkanlığa sunarlar.
Raporlardan birer sureti Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ilgili birime gön-
derilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Raporlar

Rapor çeşitleri
MADDE 56 – (1) Rapor çeşitleri şunlardır:
a) Rehberlik ve teftiş raporu,
b) İnceleme raporu,
c) Ön inceleme raporu,
ç) Soruşturma raporu.
Rehberlik ve teftiş raporları
MADDE 57 – (1) Rehberlik ve teftiş raporlarında başlıca şu bilgiler bulunur:
a) Birimlerin adları, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi, işlemlerin kapsadığı dönem,
b) İşlemleri incelenen personelin adı, soyadı ve görev unvanları,
c) İdari, mali ve teknik konularla ilgili yapıcı önerilerin mevzuat veya teknik dayanak-

ları da gösterilerek inceleyip değerlendirmeyi gerektiren maddeleri,
ç) Daha önce düzenlenen rapor üzerine verilen talimatların yerine getirilip getirilmediği,
d) Personelin olumlu yaptığı işlerden güven duyması ve motivasyon sağlanması için

her bölümün giriş kısmında yer verilen; mevzuatına ve teknik gereklerine uygun olarak özve-
riyle yürütülen iş ve işlemler.

(2) İncelenip değerlendirilen hususlara ilişkin yazılı metin Başkanlığa sunulur ve uygun
görülen metin, cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde veya elden ilgili birime verilir. İlgili gö-
revlilerce yazılı metnin bütün nüshaları usulüne uygun olarak en geç 5 gün olmak üzere mü-
fettişlerce belirlenen süre içinde cevaplandırılıp, her bölümün alt kısmına görevlinin adı, soyadı,
unvanı yazılarak imzalandıktan sonra, amirin düşüncelerini yazıp eklemesini takiben yazı ekin-
de veya elden müfettişe verilir.

(3) İncelenip değerlendirilen hususlara ilişkin yazılı metnin, ilgililerce zamanında ce-
vaplandırılması müfettişler tarafından bizzat izlenir.

(4) Rehberlik ve teftiş raporlarına, ilgililerce verilen cevapların müfettiş tarafından uy-
gun görülmemesi halinde, son mütalaa açık ve gerekçeli olarak hazırlanır. Maddi konulardaki
hatalı ödeme konuları ile ilgili olarak son mütalaa verilmesi gerekir.

(5) İncelenip değerlendirilen hususlara ilişkin yazılı metin ilgililerce cevaplandırılıp
müfettişe verildikten sonra en geç 10 gün içinde son mütalaalar ve ilgili ekleri ile birlikte
Başkanlıkça belirlenen sayıda nüshası Başkanın onayına sunulur.

(6) Başkanlık son mütalaaları yazılmış olarak gelen rehberlik ve teftiş raporlarını en
kısa zamanda ilgili mercilere gönderir ve sonuçlarını izler.

(7) Rehberlik ve teftiş raporunun ilgili mercilere gönderilmesine lüzum görülmeyen
hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen kuruluşa bildirilir ve rapor arşive kaldırılır.
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İnceleme raporları
MADDE 58 – (1) İnceleme raporu aşağıda belirtilen hallerde düzenlenir:
a) Yürürlükteki mevzuatta görülen eksiklikler ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeni-

den konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve teklifler,
b) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek

görülmeyen haller,
c) Rehberlik ve teftiş raporu kapsamında değerlendirilmeyen hususlar,
ç) Bakanlıkça istenen konuların incelenmesi, Bakanlığı ilgilendiren çalışmaların geliş-

tirilmesi, kuruluşların çalışma yerleri ve yerleşme durumları, rehberlik ve teftişe tabi birimlerin
amaca uygun ve daha verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik düzenleme önerileri, hizmet po-
tansiyeline uygun işgücü, personel, araç-gereç temini, hizmet akışı yönünden örgütlenmesinin
yeterli olup olmadığı, hizmet içi eğitime gerek olup olmadığı konularındaki teklifler,

d) Teftiş edilenlerin ödüllendirilmesi, takdir edilmesi, idari değişiklikleri gerektiren iş-
lem, eylem ve hareketleri hakkındaki incelemeler,

e) Başkanlıkça belirlenen hallerde yürütülen rehberlik ve teftişler.
(2) Rehberlik ve teftiş ile soruşturmalar sırasında, inceleme raporu kapsamına giren hu-

susların belirlenmesi halinde, görüş ve önerilere rehberlik ve teftiş raporu veya soruşturma ra-
porlarında yer verilmeyerek, bu hususlarda ayrıca inceleme raporu düzenlenir.

(3) Müfettişlerin gerekli hazırlıkları yaparak müfettiş sıfatıyla görevli veya gözlemci
olarak katıldıkları eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılarıyla ilgili yapılan çalışmalar
sonrasında, konuyla ilgili inceleme raporu düzenlenir.

(4) İnceleme raporları, ilgili merkez birimlerinin görevleri göz önünde bulundurularak
yeterli sayıda düzenlenerek Başkan onayına sunulur.

(5) İnceleme raporlarında herhangi bir idari tedbir ve teklif önerilmemesi Başkanlıkça
yapılacak inceleme sonucunda da aynı neticeye ulaşılması durumunda rapor Başkan onayıyla
arşive kaldırılır.

Ön inceleme raporu
MADDE 59 – (1) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonuçlarına ön
inceleme raporlarında yer verilir.

(2) Müfettiş, ön inceleme raporunda ön inceleme konularını ve işlenen suçların unsurları
ile hakkında ön inceleme yapılanlar hakkında hangi kanun hükümlerine göre soruşturma izni
verilmesi gerektiğini, suçun sabit delillerle tespit edilememesi halinde, nedenlerini belirterek
soruşturma izni verilmemesi gerektiği kararı verilmesini talep eder.

(3) Müfettişler tarafından ön inceleme raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken
makamlara gönderilmek üzere Başkanlığa sunulur. Başkanlık tarafından onaylanan veya dü-
zeltilerek onaylanan ön inceleme raporları yetkili merciye gönderilir.

(4) Ön inceleme raporları, 4483 sayılı Kanunda belirtilen süreler ve bu Yönetmeliğin
ilgili hükümleri dikkate alınarak verilir.

Soruşturma raporları
MADDE 60 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç oluşturmakla birlikte 4483

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri kap-
samında değerlendirilemeyen eylemler ile personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan
fiil, eylem ve işlemlerden dolayı ilgililer hakkında yapılan soruşturmaların sonuçları, aşağıdaki
durumlara göre ilgili soruşturma raporuna bağlanır.

a) Adli Soruşturma Raporu; Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara
göre suç sayılan ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
kapsamı dışında kalan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.
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b) Disiplin Soruşturma Raporu; mevzuatında disiplin suçu olarak tanımlanan fiil, tutum
ve eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçların unsurları, sorum-
lular hakkında hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı ve sorumlu veya kusurlu olanların
fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir. Gerektiğinde soruşturmaya konu perso-
nelin görevden alınması, görev değişikliği veya başka bir idari tedbir yer alır.

(3) Kanunla yapılan düzenlemeler hariç olmak üzere müfettişlerce düzenlenen soruş-
turma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere, Başkan-
lığa verilir. Ancak soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zim-
mete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolma-
sına az bir müddet kalmış olması gibi, adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti
halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği
de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Suçun ne suretle işlendiğini belirten ve suçun nev'i ile kanunların hangi maddelerine temas et-
tiğini tayin ve tespit eden soruşturma raporu, iki örnek olarak düzenlenerek aslı ilgili Cumhu-
riyet Başsavcılığına, örneği Başkanlığa gönderilir.

Rapor yazma süresi ve adedi
MADDE 61 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen rehberlik ve teftiş, inceleme ve so-

ruşturma görevlerini Başkanlıkça belirlenen makul süreyi aşmamak kaydıyla en kısa zamanda
bitirip, düzenleyecekleri raporlarını, yapılan önerilerin etkili olabilme niteliğinin kaybolma-
ması, zamanaşımına sebep verilmemesi ve ilgili mevzuatında belirlenen süreler varsa bu süre-
lerin aşılmaması için zaman geçirilmeden Başkanlığa teslim ederler.

(2) Müfettişlere verilen işlerin tamamen sonuçlanmalarından itibaren rehberlik ve teftiş
raporları 10 gün, soruşturma raporları 20 gün içinde, inceleme raporları 30 gün içinde, ön in-
celeme raporlarındaki süre, Bakanlıkça ön inceleme izninin verildiği tarihten itibaren en geç
30 gün içinde, Başkanlığa iletilmesi zorunludur.

(3) Raporların zamanında düzenlenerek Başkanlığa verilememesi halinde durum Reh-
berlik ve Teftiş Yazılım Programı üzerinden veya yazılı şekilde süre uzatım talebi gerekçesi
ile birlikte Başkanlığa bildirilir. Rapor Başkanlıkça bildirilen nihai süre içerisinde Başkanlığa
sunulur.

(4) Ön inceleme, soruşturma ve inceleme raporları yeterli sayıda düzenlenir. Bu rapor-
larda disiplin, tazmin ve idari tekliflerin de yer alması halinde her teklif için rapor sayısı birer
nüsha daha arttırılır.

(5) Gerektiğinde verilecek raporların kaç nüsha olacağı Başkanlıkça tespit edilir.
Raporların düzenlenmesi
MADDE 62 – (1) Raporlar, Rehberlik ve Teftiş Yazılım Programı üzerinden yazılır.

Raporların ıslak imzalı nüshalarında silinti ve kazıntı yapılmaması esastır. Zorunlu olarak ya-
pılan düzeltmeler müfettiş tarafından paraf edilir.

(2) Raporların her sayfası ekleriyle birlikte müfettişlik mührü ile mühürlenir ve paraf
edilir. Son sayfasına müfettişin veya müfettişlerin adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzen-
leyen müfettiş veya müfettişler tarafından imzalanır.

Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılacak işlemler
MADDE 63 – (1) Raporlar Başkanın onayına sunulur. Raporlar, Başkan veya Başkan

tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısı ya da müfettiş tarafından incelenir. İnceleme ne-
ticesinde talimatlara, meri mevzuata ve idari işleyişe uygun olmadığı tespit edilen iş ve işlemler
ile raporlarda tespit edilen hata ve eksikliklerin düzeltilmesi için, rapor Başkan tarafından ilgili
müfettişe iade edilir. Başkan gerekli görürse konuyu başka müfettiş ya da müfettişlere yeniden
incelettirir veya gerekçeleri ile birlikte Başkanlık görüşünü belirten bir onay hazırlar. Raporlar
onaylandıktan veya düzeltilerek onaylandıktan sonra uygulamaya girer.
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(2) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra birimleri ve özel
kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşların yapılan rehberlik, denetim
sonucuna ilişkin Bakan tarafından onaylanan raporlar, ilgili birimlere ve mercilere gönderilir.
Birimler rapor sonucunda yer alan görüş ve önerilere uymak zorundadır.

Raporlar üzerine birimlerce yapılacak işlemler
MADDE 64 – (1) Raporlar üzerine birimlerce yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
a) Raporlar; ilgili birimlerce en geç 30 gün içinde incelenerek, raporda belirtilen görüş

ve öneriler talimat haline getirilir ve 60 gün içerisinde gereği yapılarak sonucu Başkanlığa gön-
derilir.

b) Birimler ile birim amirleri raporlarda yer alan talimatların en kısa zamanda yerine
getirilmesini sağlamakla ödevli ve sorumludurlar.

ONUNCU BÖLÜM
Rehberlik, Teftiş Edilenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Rehberlik, teftiş edilenlerin yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 65 – (1) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra bi-

rimleri ve özel kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşlarda görevli bulu-
nanlar; istendiğinde gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki
evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişin ilk talebinde ve en kısa süre içerisinde
vermek, inceleme ve sayılmalarını kolaylaştırmak, ayrıca müfettişlerin görevlendirildikleri ko-
nularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri ta-
banlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler
ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak, is-
tendiğinde elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek
zorundadır.

(2) Bu hususta yasal istisnalar hariç, her kademedeki görevliler, herhangi bir engel gös-
teremez, amir ve üst makamdan izin almak gibi özürler ileri süremezler.

(3) Rehberlik, teftiş edilenler, müfettişlerce yöneltilen yazılı veya sözlü soruları gecik-
tirmeden yanıtlamakla, müfettişlerce gerek görülen evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini, so-
ruşturmaya esas teşkil eden belgelerin suretlerini alarak, asıllarını vermekle yükümlüdür.

(4) Rehberlik ve teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş-
ların yöneticileri, hizmetin sürat, düzen ve gizlilik içerisinde yürütülmesi amacıyla, müfettişlere
görevleri süresince konumlarına ve temsil ettikleri makama uygun; bir çalışma yeri ve hizmet
aracı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almakla görevlidirler.

Rehberlik, teftiş edilen personelin izinleri
MADDE 66 – (1) Rehberlik, teftişe başlanan kurum ve kuruluş görevlilerine daha ön-

ceden verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin
istemi üzerine rehberlik, teftiş sonuna kadar durdurulabilir. Rehberlik, teftiş devam ettiği süre
içinde kurum görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış
olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar. Ancak, müfettişin gerekli gördüğü zorunlu
hallerde iznini kullanmaya başlamış olan personel geri çağrılabilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mühür ve diğer araç gereçler
MADDE 67 – (1) Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına birer resmi mühür

verilir.
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(2) Müfettişler, kendilerine verilen resmi mührü muhafaza etmek, lüzum ve istek üze-
rine kimlik belgelerini ilgililere göstermek, müfettişlik görevinden ayrıldıklarında üzerlerinde
bulunan mühür ve diğer malzemeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.

Yolluk ve diğer hakların alınması
MADDE 68 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını talep for-

mu düzenleyerek yetkili muhasebe birimlerinden alırlar.
(2) Hakedişlerin ilgili oldukları aya ait borç devri yapılmadan kapatılması esastır.
Çalışma ve hakediş cetveli
MADDE 69 – (1) Müfettişler, çalışmalarıyla yolluk ve diğer haklarını düzenleyecekleri

ve örneği Başkanlıkça hazırlanacak olan çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.
(2) Çalışma ve hakediş cetvelleri, ait olduğu ayı izleyen 7 gün içinde düzenlenerek Baş-

kanlığa sunulur.
İzin kullanılması ve görev yerinden ayrılma
MADDE 70 – (1) Müfettişler, görevli bulundukları yerden, Başkanlığın izni olmadan

ayrılamazlar.
(2) İşin devamlılığını engellememek ve aksatmamak şartıyla ve geçerli bir sebep üze-

rine, izin talep eden müfettişlere, Başkanın uygun görmesi üzerine izin verilebilir.
(3) Müfettişler, izinlerini mevzuatına göre kullanırlar. Merkezde ve merkez dışında gö-

revli müfettişler izne başlayış ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa bildirirler.
İş programı
MADDE 71 – (1) Görev mahalline giden müfettişler bir hafta içinde iş programını dü-

zenleyerek Başkanlığa bildirirler.
Kayıt, raporlama ve dosya işleri
MADDE 72 – (1) Müfettişler, yazışma, raporlama ve dosyalama işlemlerinde mevzua-

tına uygun hareket ederler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 73 – (1) 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2013 tarihinden önce Başkanlıkta müfettiş yardımcısı

olarak göreve başlayanlara bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan de-
ğerlendirme notu ile ilgili düzenleme uygulanmaz. Söz konusu müfettiş yardımcılarının yazılı
sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı ve 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Müfettişlik yeterlik yazılı sınavında başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin verdiği
notların ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Ek sınav hakkı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan son

yeterlik sınavında başarılı olamayanlara sınav tarihi Başkanlıkça belirlenmek ve duyurulmak
üzere bir sınav hakkı daha verilir.

Yürürlük
MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ
(2014/55)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yu-

murtanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşın-
ması ve pazarlanmasında dikkate alınacak özellikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, evcil tavuktan (Gallus gallus var. domesticus) elde edilen

yumurtayı kapsar. Diğer kanatlı hayvanlara ait yumurta ve yumurta ürünleri ile kuluçkalanmış
ve pişmiş yumurtaları kapsamaz.

(2) Yumurta ürünleri ile ilgili olarak 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan hükümler
uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen ve doğ-

rudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan ve Ek-1 de yer alan kalite
özelliklerini taşıyan kabuklu yumurtayı,

b) B sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen, A sınıfı
yumurtanın Ek-1 de yer alan kalite özelliklerini karşılayamayan ve yumurta ürünlerinin hazır-
lanmasına uygun kabuklu yumurtayı,

c) Çatlak yumurta: Yumurta kabuğunun sert kısmının hasar gördüğü, ancak kabuk altı
zarının bütünlüğünün bozulmadığı ve oluşan hasarın çıplak gözle görülebildiği yumurtayı,

ç) Ekstra taze yumurta: Paketlendiği tarihte hava boşluğu 4 mm veya daha düşük olan,
raf ömrü üretim tarihinden itibaren dokuz günü geçmeyen A sınıfı yumurtayı,

d) İşletme numarası: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bilgisayar destekli veri
tabanına kaydedilirken kanatlı işletmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen
iki haneli ülke kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 rakamlı
bir sayı ile birlikte toplam 14 haneden oluşan numarayı,

e) Kırık yumurta: Yumurta kabuğunun sert kısmının ve kabuk altı zarının bütünlüğünün
bozulduğu yumurtayı,

f) Kuluçkalık yumurta: Civciv üretimi amacı ile elde edilen yumurtayı,
g) Kuluçkalanmış yumurta: Kuluçka makinesine konmuş kuluçkalık yumurtayı,
ğ) Kümes numarası: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bilgisayar destekli veri

tabanına kaydedilirken kanatlı işletmelerinde bulunan her bir kümesteki sürülere Bakanlık il/ilçe
müdürlükleri tarafından verilen 1, 2, 3, ... gibi sıra numarasını,

h) Temiz yumurta: Kabuk yüzeyinde hiçbir yabancı madde bulunmayan yumurtayı,
ı) Yabancı madde: Doğal olarak yumurtanın yapısında yer almayan iç ve dış kaynaklı,

organik ve inorganik maddeleri; yumurta içinde bulunabilecek kan lekeleri, kanlı oluşumlar,
et benekleri ve embriyonal oluşumları,

i) Yumurta: Gallus gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen ve doğrudan in-
san tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan veya yumurta ürünlerinin hazırlan-
masına uygun kabuklu yumurtayı,

j) Yumurta akı: Yumurta kabuğu ve yumurta sarısı arasında bulunan saydam maddeyi,
k) Yumurta kabuğu: Yumurta içeriğini dıştan çevreleyen, dıştan içe doğru kütikula, kal-

siyum tabakası ve çift katlı kabuk altı zarından oluşan yapıyı,
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l) Yumurta sarısı: Yumurtanın ortasında bulunan, vitelin zarı ile çevrilmiş sarı renkli
maddeyi,

m) Yumurta ürünleri: Kabuğundan ayrılmış tüm yumurta, yumurta sarısı, yumurta akı
veya karışımlarından elde edilen, diğer gıda maddeleri ile de kombine edilebilen; tekniğine
uygun şekilde üretilmiş, en az %50 oranında yumurta içeren sıvı, konsantre edilmiş, kurutul-
muş, dondurulmuş, koagüle edilmiş, kristalize ve benzeri ürünleri,

ifade eder.
Hammadde, işlem ve ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin genel özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) Yumurta sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş olmalıdır.
b) Yumurta kendine has tat, koku ve renkte olmalıdır.
c) Doğal renk ve kokusunu kaybetmiş, çürümüş, kokuşmuş yumurta ile kuluçka işlemi

uygulanmış yumurta doğrudan tüketime sunulamaz ve gıda sanayiinde kullanılamaz.
ç) Kırık yumurta, yumurta ürünlerinin üretimi de dâhil olmak üzere, gıda maddelerinin

üretiminde kullanılamaz.
d) Yumurta, özelliklerine göre A sınıfı ve B sınıfı olmak üzere ikiye ayrılır.
(2) A sınıfı yumurtanın özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) A sınıfı yumurtanın kalite özellikleri Ek-1’e uygun olacaktır.
b) A sınıfı yumurta yıkanarak veya başka bir yöntemle temizlenemez ve yağlama işle-

mine tabi tutulamaz.
c) A sınıfı yumurta ağırlıklarına göre sınıflandırılır ve ağırlık sınıfları Ek-2’ye uygun

olur.
(3) B sınıfı yumurta gıda sanayiinde kullanılır.
(4) Ek-1’de yer alan özelliklerini kaybetmiş olan A sınıfı yumurta B sınıfına alınabilir.
(5) A sınıfı yumurtanın ağırlık toleransları Ek-3’te verilmiştir.
Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin katkı maddeleri hususunda,

30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Bulaşanlar
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşan miktarları husu-

sunda 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Pestisit kalıntıları
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları

hususunda 25/8/2014 tarihli ve 29099 1 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler
uygulanır.

Veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki veteriner ilaçları kalıntı

düzeyleri hususunda, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması
ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Hijyen
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin mikrobiyolojik kriterleri

ve hijyen hususlarında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği, 27/12/2011 tarihli ve
28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yö-
netmeliği ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yö-
netmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.
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Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme ve işaretleme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesi hususunda,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) A sınıfı yumurtada işletme ve kümes numarası ile yumurtlama tarihi kolayca görü-
lebilir, okunaklı ve en az 2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanır.
İşletme numarası damgalanırken, il trafik kodu ve işletmeye özgü kod arasında bulunan ve bil-
gisayar destekli veri tabanında işletme numarasını 14 haneye tamamlamak için kullanılan sı-
fırlar damgalanmayabilir. Yumurtlama tarihi gün, ay, yıl olarak (Örnek: YT:1/1/2015 veya
YT:1/1/15 ) damgalanır.

b) İşletme ve kümes numarası ile yumurtlama tarihi kümeste veya gerekli tedbirleri al-
mak şartıyla aynı işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılmalıdır. Kümes ve işletme
numarası ile yumurtlama tarihi yazılmamış olan A sınıfı yumurta toptan veya perakende olarak
satışa arz edilemez.

c) Yumurtanın üzerindeki işletme ve kümes numaralarının ve yumurtlama tarihinin
kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların
% 20’si olarak uygulanır.

ç) A sınıfı yumurtanın ağırlık ve özellik sınıfları etikette, ürün adı ile aynı yüzde belir-
tilir. Özellik sınıfı belirtilirken “A sınıfı” ifadesi veya “A” harfi kullanılır. A sınıfı yumurtanın
ağırlık sınıflarını simgeleyen harfler en az 2 mm yükseklikte olmak ve çevresinde en az 12 mm
çapında bir çember bulunmak koşulu ile yumurta kabuğu üzerine de damgalanabilir.

d) A sınıfı yumurtanın ağırlık sınıfları, Ek-2’de verilen harflerle veya bunlara karşılık
gelen ifadelerle veya her ikisiyle belirtilir. Ayrıca ilgili ağırlıklar da verilebilir. Ek-2’de verilen
ağırlık sınıfları farklı renk, sembol, ticari marka veya başka bir gösterim şekliyle alt sınıflara
bölünemez.

e) A sınıfı yumurtanın etiketinde son tüketim tarihi “.....tarihine kadar tüketilmelidir.”
veya “..........tarihinden önce tüketilmelidir.” ifadeleri kullanılarak yazılır.

f) A sınıfı yumurta, yumurtlama tarihinden itibaren 21 gün içinde tüketiciye ulaştırılır.
A sınıfı yumurtanın son tüketim tarihi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamaz.
Eğer yumurtlama tarihi farklı olan yumurtalar aynı paket içinde satışa sunuluyorsa, son tüketim
tarihi belirlenirken ilk yumurtlama tarihi dikkate alınır.

g) Paketlendiği tarihte hava boşluğu 4 mm veya daha düşük olan A sınıfı yumurta yu-
murtlama tarihinden itibaren dokuzuncu güne kadar “ekstra taze” olarak tanımlanabilir. Bu ifa-
de kullanıldığında “ ……… tarihine kadar ekstra taze” şeklinde belirtilir ve “…………” yerine
yumurtlama tarihinden sonraki dokuzuncu günün tarihi yazılır. Ayrıca “ekstra taze” olarak ni-
telendirilen yumurtanın etiketi üzerinde yumurtlama tarihi yer alır.

ğ) B sınıfı yumurtanın ambalajı üzerinde “B sınıfı” ifadesi veya “B” harfi yer alır.
B sınıfı yumurtanın sınıfını simgeleyen harf, yüksekliği en az 5 mm olmak ve çevresinde en
az 12 mm çapında bir çember bulunmak koşulu ile yumurta üzerine damgalanabilir.

h) B sınıfı yumurtanın ambalajı üzerine son tüketim tarihi ile birlikte paketleme tarihi
de yazılır.

ı) B sınıfı yumurtanın ambalajı üzerinde, en az 2 cm yükseklikte büyük harflerle “GIDA
SANAYİ İÇİNDİR” yazısı yer alır.

i) Yumurtanın üretim tarihi yumurtlama tarihiyle aynı olur.
j) Yumurta etiketinin üzerinde net olarak görülebilecek biçimde “Satın aldıktan sonra

buzdolabında/soğukta muhafaza ediniz” ifadesi yer alır.
k) Yumurta son tüketiciye hazır ambalajlı olarak sunulur.
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l) Yumurta, hazır ambalajlı hale getirilmeden önce nakliye ve depolama sırasında aşa-
ğıdaki bilgiler bulundurulur:

1) Üretildiği işletmenin (kümes) adı ve adresi
2) İşletme ve kümes numarası
3) Yumurtaların sayısı ve/veya ağırlığı
4) Yumurtlama tarihi veya periyodu
5) Sevkiyat tarihi
m) Yumurta, yumurtlamadan sonraki 10 gün içerisinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli

ve paketlenmelidir.
Taşıma, depolama, muhafaza ve satış
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin depolanması ve taşınma-

sında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümündeki hükümlere uyulur. Bu kural-
lara ek olarak;

a) Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma işleminden hemen sonra depolarda
viyoller içinde muhafaza edilir.

b) Yumurta üretildiği yerde ve tüketiciye ulaştırılana kadarki tüm aşamalarda temiz ve
kuru yerlerde ve yabancı kokulardan ari biçimde depolanır; darbelerden, doğrudan güneş ışı-
ğından ve büyük sıcaklık dalgalanmalarından korunur.

c) Yumurtlama tarihinden sonraki 18 inci güne kadar yumurtanın soğutulması zorunlu
değildir. Ancak 18 inci günden itibaren (+8)-(+5) °C arasında muhafaza edilmelidir.

ç) A sınıfı yumurtanın muhafaza edildiği alanlar yapay olarak +5 oC’den daha düşük
derecelerde soğutulmuş olmamalıdır. Ancak 24 saatten fazla olmamak üzere sevkiyat sırasında
veya 72 saatten fazla olmamak üzere perakendecide +5 °C’nin altındaki bir sıcaklıkta tutulabilir.

d) Yumurta, hijyenik olmayan malzemeler (yaprak, saman vb.) içinde satışa sunula-
maz.

Numune alma ve analiz yöntemleri
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve ana-

lizleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.
İdari yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Avrupa Birliği’ne uyum
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, 1234/2007/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama Standartla-

rına İlişkin Konsey Tüzüğü ve 589/2008/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama Standartlarına İliş-
kin 1234/2007/EC sayılı Konsey Tüzüğünün Uygulama Esaslarına Dair Komisyon Tüzüğü
dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ ile 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda

işletmecileri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine
uymak zorundadır.

(2) Bu Tebliğ hükümlerine bir yıl içerisinde uymak zorunda olan gıda işletmecileri;
uyum sağlayıncaya kadar 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği hükümlerini uygulamak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ)

(SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda be-

yanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğ-

rudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisini haiz kişilerin bilgilerinin elektronik

ortamda takibi ve kontrolü ile bu bilgilerden risk analizi yapılması, inceleme ve soruşturmalarda

yararlanılması amacıyla kullanılan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıtların yapılması,

güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla

hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci,

10 uncu, 62 nci, 225 inci ve 226 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yükümlü kayıt ve takip sisteminin işleyişi

MADDE 3 – (1) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi web tabanlı olarak çalışmakta olup

elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcileri tarafından
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BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan

link üzerinden giriş yapılır ve aşağıda yer alan bilgiler elektronik imza ile imzalanarak sisteme

kaydedilir:

a) Elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numarası,

adı soyadı, adresi, elektronik posta adresi, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, tüzel

kişiler için; vergi numarası, firma unvanı, adresi, elektronik posta adresi, sabit telefon numarası,

cep telefonu numarası, MERSİS numarası, bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü ve varsa kayıtlı

elektronik posta adresi.

b) Elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri

vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin hesabına gümrük işlemi yapmaya yet-

kili kıldıkları temsilcilerin T.C. Kimlik Numaraları, elektronik posta adresleri, her bir temsilci

için temsil yetkisinin başlangıç ve bitiş tarihleri, temsil türü, vekâletname tarihi, vekâletname

sayısı, varsa müşavirlik şirketinin vergi numarası ve unvanı.

(2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kaydın onaylanması için gerçek/tüzel

kişi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine başvuruda bulunulur. Başvuru yapılan gümrük

idaresi tarafından sisteme girilen bilgiler ve başvuru ekinde yer alan belgeler kontrol edilerek

onay veya ret işlemi yapılır.

(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt yapıldıktan sonra kaydedilen bilgilerin

değişmesi veya vekâlet sürelerinin uzatılması durumunda sistemde gerçek/tüzel kişi veya kaydı

yapan temsilci tarafından güncelleme veya vekâlet süre uzatımı işlemi yapılır. Farklı kişilere

doğrudan veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi durumunda ise gerçek/tüzel kişi veya yeni tem-

silci tarafından sisteme vekâlet kayıt işlemi yapılır.

(4) Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde mevcut kayıt üzerinde yapılan güncelleme ve

vekâlet süre uzatımı işlemlerinin onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından

gümrük idaresine başvuruda bulunulur. Başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından sisteme gi-

rilen bilgiler ve başvuru ekinde yer alan belgeler kontrol edilerek onay veya ret işlemi yapılır

ve ret halinde gerekçesi sisteme kaydedilir.

(5) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan vekâlet kayıtlarının iptal işlemi, başvuru

ve onay işlemine tabi olmaksızın sistem üzerinden gerçek/tüzel kişi veya kaydı yapan temsilci

tarafından gerçekleştirilir.

(6) Gerçek/tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptal işlemi başvuruya ve gümrük

idaresinin onayına tabidir.

(7) Gümrük idarelerince, ihtiyaç duyulması halinde, Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine

yapılan kayıtlar her zaman sorgulanabilir. Sistemde gerçek/tüzel kişi veya temsilciye ilişkin

kayıtların doğru ve güncel olmadığının tespit edilmesi halinde de gümrük idaresince güncel-

leme, vekâlet süre uzatımı, kayıt iptal işlemleri yapılır.

Yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu

MADDE 4 – (1) Elektronik ortamda beyanda bulunacak veya hesabına beyanda bulu-

nulacak gerçek/tüzel kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydolması zorunludur.

(2) Doğrudan veya dolaylı temsil suretiyle başkası hesabına beyanda bulunacak kişilerin

ve haiz oldukları temsil yetkisine ilişkin bilgilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayde-

dilmesi zorunludur.

Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                20 Aralık 2014 – Sayı : 29211



(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel ol-

masından gümrük işlemi yapan gerçek/tüzel kişiler ve/veya temsilcileri sorumludur.

(4) Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde onaylı kaydı olmayan gerçek/tüzel kişilerin

elektronik ortamda beyanda bulunmasına müsaade edilmez.

(5) Elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri

vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde

onaylı kaydı olmayan doğrudan veya dolaylı temsilcileri aracılığıyla işlem yapmasına müsaade

edilmez.

(6) BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak gerçek/tüzel kişiler ve temsilcileri ta-

rafından Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden gümrük idaresince yapılan onay ve ret iş-

lemleri ile ret gerekçesi sorgulanabilir.

Aranacak belgeler, başvuru şekli ve yeri

MADDE 5 – (1) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine ilk defa kaydolacak gerçek/tüzel

kişi veya temsilci tarafından sisteme girilen bilgilerin onaylanmasını teminen, gerçek kişilerin

nüfus cüzdanı, pasaport, onaylı nüfus kayıt örneği vb. kimliği tevsik edici belge ile tüzel kişi-

lerin ise güncel Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin

aslı veya noter onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Tür-

kiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine

elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile

birlikte herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

(2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydı ve onayı yapılmış olan gerçek/tüzel kişiyi

doğrudan ve dolaylı temsil yetkisine haiz kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan

kaydının onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından 7/10/2009 tarihli ve

27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nin

561 inci maddesinde belirtilen temsil yetkisini tevsik edici belgeler ile birlikte herhangi bir

gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine ilk kayıt ve onay işlemi yapıldıktan sonra kay-

dedilen bilgilerin değişmesi, yükümlü tarafından farklı kişilere doğrudan ve/veya dolaylı temsil

yetkisi verilmesi, gerçek/tüzel kişinin kaydının iptali veya verilen temsil yetkilerinin sürelerinin

uzatılması durumunda gerçekleştirilen değişikliklerin onayı için söz konusu değişikliği gösterir

birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeler ile birlikte gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tara-

fından herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

Gümrük idaresince başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kaydın, mevcut kayıt üze-

rinde yapılan değişikliklerin onaylanması için sisteme girilen bilgileri ya da yapılan değişik-

likleri tevsik edici 5 inci maddede belirtilen belgeler ile gümrük idaresine yapılan başvuru,

başvurunun gümrük idaresinin evrak kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü için-

de incelenerek sonuçlandırılır ve ibraz edilen belgeler genel hükümlere göre muhafaza edilir.

(2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kayıt ve mevcut kayıt üzerinde yapılan

değişikliklerin onaylanması için başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından sisteme girilen bil-

giler ve başvuru eki belgeler kontrol edilerek belge ve bilgilerde uyumsuzluk veya eksiklik gö-

rülmemesi halinde sistemden onay verilir.
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(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kayıt ve mevcut kayıt üzerinde yapılan

değişikliklerin onaylanması için başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından, sisteme girilen bil-

giler ve başvuru eki belgelerin kontrolü neticesinde belge ve bilgilerde uyumsuzluk veya ek-

siklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde sistemde ret işlemi yapılarak ret gerekçesi sisteme

kaydedilir.

Güncelleme, vekâlet süre uzatımı, kayıt iptal işlemleri

MADDE 7 – (1) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kayıt gümrük idaresince

onaylanana kadar sisteme kaydedilmiş olan bilgilerde değişiklik yapılabilir.

(2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilen ve onaylanan gerçek/tüzel kişi genel

bilgilerinin değişmesi durumunda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından değişikliğin ol-

duğu tarihten itibaren on iş günü içinde sistemde gerekli kayıt ve değişiklikler yapılarak yapılan

kayıt ve değişikliklerin onayı için herhangi bir gümrük idaresine güncelleme başvurusunda bu-

lunulur.

(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilen ve kaydı onaylanan temsilcilere ve-

rilmiş olan temsil yetkilerinin sürelerinin uzatılması veya farklı kişilere doğrudan ve/veya do-

laylı temsil yetkisi verilmesi durumunda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından sistemde

gerekli değişiklikler yapılarak onay için derhal herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bu-

lunulur.

(4) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilen ve kaydı onaylanan temsilcilere ve-

rilmiş olan temsil yetkilerinin geri alınması durumunda vekâlet kayıt iptal işlemi herhangi bir

onay işlemine tabi olmadan gerçek/tüzel kişi veya kaydı yapan temsilcisi tarafından derhal sis-

tem üzerinden gerçekleştirilir. Gerçek/tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptal edilme-

sinin gerektiği durumlarda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından sistemde kayıt iptal iş-

lemi yapılarak onay için derhal herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

Müeyyide

MADDE 8 – (1) Diğer yasal düzenlemelerle ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kal-

mak üzere, 7 nci maddenin ikinci fıkra hükmü uyarınca sistemde gerekli değişiklikleri veya

güncellemeleri yapmadığı tespit edilen gerçek/ tüzel kişi ve/veya temsilcisi hakkında durumu

tespit eden gümrük idaresince Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına göre

işlem yapılır. 

(2) Diğer yasal düzenlemelerle ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, 7 nci

maddenin dördüncü fıkra hükmü uyarınca vekâlet kayıt iptal işlemini yapmadığı tespit edilen

gerçek/tüzel kişi ve/veya temsilcisi hakkında durumu tespit eden gümrük idaresince Gümrük

Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır ve sistemde açıklama gi-

rilerek kayıt iptal işlemi yapılır.

Yetki

MADDE 9 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Mü-

dürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri

almaya, Tebliğde belirtilen veri alanlarında her türlü değişikliği yapmaya, zorunlu hallerde Yü-

kümlü Kayıt ve Takip Sisteminde onaylı kayıt bulundurma zorunluluğunu askıya almaya, özel

ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 10 – (1) 03/03/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:81) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddesi Tebliğin yayım

tarihinden dört ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 121)

MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99 Seri

Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen

gümrük müdürlüklerinden yapılır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 70)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 122)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“f) Birlikler; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve ihracatçı birliklerini,”

“ğ) TİM; Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TOBB ve

Konfederasyon” ibaresi “TOBB, Konfederasyon ve TİM” olarak değiştirilmiş ve söz konusu

maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) A.TR dolaşım belgelerinin birinci fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum

veya kuruluşlarca ilk defa basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını gerekti-

recek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bildirilecek şekilsel değişikliklerin olması halinde;

A.TR dolaşım belgelerinin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai basım aşamasından önce

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine ve onayına sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler

yapıldıktan ve örnekler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra basım işlemi

gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “TOBB tarafından” ibaresi yü-

rürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “birlikler” ibaresi “Esnaf ve Sanatkarlar Oda-

ları Birlikleri” olarak değiştirilmiştir.

“(1) TOBB tarafından Kararda yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan A.TR dola-

şım belgeleri odalara; Konfederasyon ve TİM tarafından bastırılan A.TR dolaşım belgeleri

ilgili birliklere gönderilir. TOBB ve TİM tarafından basımı yapılan A.TR dolaşım belgeleri,

takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri

firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uy-

gulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her

yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Belgelerin satış ve onay fiyatına ilişkin

görüş ilgili kurumlarca en geç 1 Aralık tarihine kadar verilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca

yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen fiyatlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açık-

lanır.”

“(b) Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattık-

ları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti

araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi,

vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından

konfederasyona veya TİM’e bildirilir. Kullanılmayan belgeler, TOBB, Konfederasyon ve TİM

tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 77)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 123)

MADDE 1 – 4/9/2010 tarih ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Ge-
nel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2001 tarihli ve 24626 sayılı Resmî Gazete’de (Mü-
kerrer) yayımlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararla-
nacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar, 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında
Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yö-
netmelik, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Şili Serbest
Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Ter-
cihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması
Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 19/7/2009
tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ve Batı Balkan
Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında
Yönetmelik ve 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan
Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Men-
şeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“a) Birlikler: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve ihracatçı birliklerini,”
“l) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TOBB ve

konfederasyon” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “Konfederasyon ve TOBB” ibaresi
“TOBB, Konfederasyon ve TİM” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra
eklenmiştir.

“(3) Menşe ispat belgelerinin birinci fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum
veya kuruluşlarca ilk defa basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını gerekti-
recek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bildirilecek şekilsel değişikliklerin olması halinde;
menşe ispat belgelerinin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai basım aşamasından önce Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine ve onayına sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler ya-
pıldıktan ve örnekler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra basım işlemi ger-
çekleştirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “TOBB tarafından” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında geçen “birlikler” ibaresi “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birlikleri” olarak değiştirilmiştir.

“(1) TOBB tarafından ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan men-
şe ispat belgeleri odalara; Konfederasyon ve TİM tarafından bastırılan menşe ispat belgeleri
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ilgili birliklere gönderilir. TOBB ve TİM tarafından bastırılan menşe ispat belgeleri, takip edi-
lebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar
için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak
satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Belgelerin satış ve onay fiyatına ilişkin görüş ilgili
kurumlarca en geç 1 Aralık tarihine kadar verilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan de-
ğerlendirme neticesinde belirlenen fiyatlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanır.”

“b) Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları
belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akıbeti araştı-
rılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi
numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından Kon-
federasyona veya TİM’e bildirilir. Kullanılmayan belgeler, TOBB, Konfederasyon ve TİM ta-
rafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “TOBB ve Kon-
federasyon” ibaresi “Basım yetkisi verilmiş kurumlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
25 İNCİ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE

İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME
KURULU KARARI

Karar No: 8613 Karar Tarihi: 10/12/2014

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün

Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci mad-
desinin altıncı fıkrası ile 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre 1/1/2015 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere izin belgesi bedelleri ile hizmet bedelleri hakkında;

MADDE 1 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınması gereken;
a) Tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin her bin litre proje kapasitesi başına 26,92 TL,
b) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin 22.420 TL,
c) Dağıtım uygunluk belgesi bedelinin 22.420 TL,
d) Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedelinin 2.700 TL,
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınması gereken;
a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için her bin litre

başına 55,14 TL,
b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için her bin litre başına 22,44 TL,
c) Yakıt biyoetanolü için her bin litre başına 9,42 TL alınmasını,
MADDE 3 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
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2014 Aralık Günsüzleri             Kılıç 
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Aralık 2014 
CUMARTESİ Sayı : 29211 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/1184 
Karar No : 2013/450 
Sanık : Billur DENİZ SÖNGERİÇLİOĞLU, Süleyman ve Mukkaddes kızı, 

1968 D.lu Kocaale Rerince Dumlupınar nüfusuna kayıtlı olup, Haras 
Cumhuri Askiri Sitesi Yusuf Azme Mahallesi Jidesde Damas/Suriye 
adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık  
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 17/09/2012 
Karar Tarihi : 26/03/2013 
Kanun Maddesi : 5607 S.Y. 13, TCK.54 
Verilen Ceza : Beraat, suç eşyasının müsaderesi. 
Yukarıda yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar Sam 

Büyükelçiliğimiz konsolosluk şubesinin faaliyetleri durdurulduğundan Suriye’deki adresine 
tebligat yapılamamış ve Türkiye’de kayıtlı bir adresi olmadığından tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 10563 ————— Esas No : 2013/381 

Karar No : 2014/437 
Sanık : MUSTAFA HACI, Ahmad ve Halime oğlu 01/10/1968 Suriye 

doğumlu Suriye İdlip Salkin nüfusuna kayıtlı ve oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 15/03/2013 
Karar Tarihi : 02/04/2014 
Kanun Maddesi : 4733 S.Y. 8/4, TCK.62,52/2,54 
Verilen Ceza : 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasının ertelenmesi ve 16,640 TL. Adli para 

cezası, suç eşyasının müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek 
bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle 
Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 
hususları ilanen tebliğ olunur. 10564 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 
iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.12.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 11535/1-1 
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MUHTELİF KOMPANZASYON MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamızda kullanılmak üzere,  

10 Adet 50KVAR 440V Alpivar Kondansatör Grubu  
5 Adet 60KVAR 440V Kompanzasyon Kontaktörü 
4 Adet 30KVAR 440V Kompanzasyon Kontaktörü 
1 Adet 18 Kademeli Mikro İşlemcili Reaktif Güç Kontrol Rolesi 
1 Adet Dağıtım ve Kumanda Panosu 
5 Adet Şebeke Analizörü 
alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Teklifler en geç 29.12.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11491/1-1 

————— 
KÜÇÜK KONİK YUVARLAYICI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Yeni açılacak satış mağazamızda (Çamlıdere) kullanılmak üzere 1 Adet Küçük Konik 
Yuvarlayıcı alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Küçük Konik Yuvarlayıcı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve 
Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 26.12.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11492/1-1 

————— 
SABİT KAZANLI YOĞURMA MİKSERİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Yeni açılacak satış mağazamızda (Çamlıdere) kullanılmak üzere 1 Adet Sabit Kazanlı 
Yoğurma Mikseri alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Sabit Kazanlı Yoğurma Mikseri Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, 
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 26.12.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11493/1-1 

————— 
ALÜMİNYUM TAVA ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 800 adet Alüminyum (40 cm x 60 cm) 
tava, teklif alma yoluyla alınacaktır.  

2. Tavaların numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir. 
3. Teklifler en geç 26.12.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
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4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11494/1-1 

————— 
ÇELİK BANT ALINACAKTIR 

1. Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 100 Metre Çelik Bant teklif alma 
yoluyla alınacaktır. 

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 
3. Teklifler en geç 26.12.2014 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11495/1-1 

————— 
OTOMATİK YÜKLEME VE ARA DİNLENDİRME ZİNCİRİ ALINACAKTIR 
1. Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 100 metre Otomatik Yükleme Zinciri 

ve 100 Metre Ara Dinlendirme Zinciri teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 
3. Teklifler en geç 26.12.2014 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11496/1-1 

————— 
KESME TARTMA MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Yeni açılacak satış mağazamızda (Çamlıdere) kullanılmak üzere 1 Adet Kesme Tartma 
Makinası alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Kesme Tartma Makinası Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve 
Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 26.12.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11497/1-1 

————— 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 4 Adet Elimko E2111 Termostat, 4 Adet Elimko E90-
2-7-0-0 Termostat, 4 Adet Elimko E72-1D Termostat, 4 Adet Elimko E78-S-1-0-0 Termostat, 20 
Adet Omram Role 24DC (10 adet)+24AC (10 adet) My4, 5 Kutu Omram My4 Soket, 3 Kutu 
Omram Role (220 V) My4, 5 Adet Siemens C Otomat 80A (3 faz) 10KA, 12 Adet Siemens C 
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Otomat 40A (3 faz), 36 Adet Siemens C Otomat 25A (3 faz), 36 Adet Siemens C Otomat 16A 
(3faz), 12 Adet Siemens 40A Sigorta (1 faz), 36 Adet Siemens 25A Sigorta (1 faz), 36 Adet 
Siemens 16A Sigorta (1 faz), 12 Adet Siemens 10A Sigorta (1 faz), 5 Adet Scan Fcm 1-3010P-
S4U2 Endüktif Sensör, 5 Adet Datasensör 56-1-C-90, 5 Adet Sick D79183 fotosel, 5 Adet Sick 
WT18-3P430 Fotosel, 5 Adet Telemecznig X5612BIPAL2 Endüktif Sensör, 8 Adet Siemens 
Termik 3VU1300 1,6A-2,4A, 8 Adet Siemens Termik 3VU1300 2,5A-4A, 8 Adet Siemens 
Termik 3VU1300 4A-6,3A, 8 Adet Siemens Termik 3VU1300 16A-25A, 10 Adet Siemens 
3UA59 2,5A-4A, 10 Adet Siemens 3UA59 4A-6,3A, 5 Adet Siemens 3UA59 16A-25A, 2 Adet 
Siemens MM420 0,55KW Driver, 2 Adet Siemens MM420 1,1KW Driver, 40 Adet Schneider 
Start Butonu, 40 Adet Schneider Stop Butonu, 30 Adet Schneider Acil Stop Butonu, 40 Adet 
Schneider Start (20 adet) Stop (20 adet) Kontak, 5 Adet Siemens 3RF1505-1AP30 Zaman Rolesi, 
25 Adet Flourasan Ampül 36W, 25 Adet Flourasan Ampül 18W, 150 Adet Starter 4-64W (75 
adet) 4-22W (75 adet), 30 Adet Osram Dulux pno 45W Ampül, 10 Adet 3TF43 Kontaktör 
(220V), 20 Adet 3TF43 Kontaktör (24V), teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2. Teklifler en geç 29.12.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11498/1-1 

————— 
MUHTELİF EBATLARDA BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 10 (On) Adet otomatik yükleme bandı, 100 mt. Şekil 
verme bandı (Eni 70 cm.), 100 mt. Nakil bandı (Eni 20 cm.), 100 mt. Nakil bandı (Eni 25 cm.), 
100 mt. Nakil bandı (Eni 28 cm.), teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 
3. Teklifler en geç 29.12.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11499/1-1 

————— 
LOADCELL ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızdaki Kantarlarda kullanılmak üzere 4 Adet Loadcell alımı, teklif alma 
usulüyle alınacaktır. 

2. Loadcell Numunesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 29.12.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 11500/1-1 
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MONORAY RAY VE PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Monoray ray ve parçaları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2014/172180 
Dosya no  : 1424087 
1 - İDARENİN: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  : 
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Monoray ray ve parçaları (2 Kalem) 
b) Teslim yeri  : Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahasıdır. 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  
No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 08.01.2015 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.01.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

İlan olunur. 11353/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
 

Republic of Turkey 
Istanbul Governorship 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 

 
Consultancy Services for Construction Supervision of Strengthening of Public Buildings 

(AF-CEB-CB1.6) 
 

The Republic of Turkey has received a loan from the International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 
Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB) to finance the Istanbul Seismic 
Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project and recently has applied for a loan from the 
Council of Europe Development Bank (CEB) for the amount of EUR 250 million in addition to 
the Loan signed on September 16, 2010 (loan number F/P 1701 (2010), amounting to EUR 250 
m) for a continuous support of the Project and intends to apply part of the proceeds of these loans 
to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Construction 
Supervision of Strengthening of Public Buildings (AF-CEB-CB1.6)”, which will be implemented 
by Istanbul Project Coordination Unit.  

1. Name, address, telephone and fax number, email address of the contracting authority: 
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8 
34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 
Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director) 
Tel : +90 212 518 55 00 
Fax : +90 212 518 55 05 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 

2. The award procedure chosen: Restricted Procedure 
3. Form of the contract: Public Procurement of Services 
4. Place of execution/performance of the works, for delivery of products or of the 

provision of services: 
All of the buildings (mostly the schools and administrative buildings) are located in 

Istanbul, therefore the related construction supervision services will be carried out in Istanbul. 
5. Category and Description of Services: 
The construction supervision of retrofitting works and related repair and renovation works 

(architectural, mechanical, electrical, fire system, etc.) in Public Buildings such as; schools, 
hospitals, polyclinics, dormitories and etc. These public buildings are located in Istanbul. The 
number of Public Buildings will vary due to the evacuation plan of the Provincial Directorates of 
Related Authorities. However, the final number of public buildings will have been decided in the 
Request for Proposal (RfP) documents to be sent to the short-listed consultants. IPCU envisages 
to let consultant supervision contracts in relation to lots. 

Consultants shall: 
• Act as the Engineer under the contracts 
• Supervise the Works including defects liability period 
6. If the contracts are subdivided into lots, indication of the possibility of tendering for 

one, for several or for all the lots: 
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Consultancy Services for Design and Construction Supervision of Strengthening of Public 
Buildings (AF-CEB-CB1.6) is expected to be tendered under one lot or multiple lots according to 
number of the public buildings available at the same time. Consultants have the right to tender for 
one and more lots.  

7. Number of short-lists:  
The Contracting Authority may have the option to shortlist the interested consultants in 

one or more groups in accordance with their qualifications and experience for the required 
specific services. 

8. Completion date or duration of the service contracts:  
Approximately 24 months (Construction Supervision 6 to 12 months and Supervision 

during the Defect Liability Period 12 months) 
9. Admission or prohibition of variants: Submission of alternative proposals is not accepted. 
10. Special conditions for fulfilling the contract: Not Applicable. 
11. (a) Deadline for receiving expression of interest:  
Expressions of interest must be delivered to the address below by February 24, 2015 

16:00 (local time, İstanbul) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall 
not be accepted. IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-
referenced date. 

(b) Address for submitting expressions of interest:  
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8 
34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 
Tel : +90 212 518 55 00 
Fax : +90 212 518 55 05 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Interested consultants may obtain further information at the address above, from 10:00 

a.m. to 16:00 p.m. local time. 
(c) Language of proposals: English  
(d) Submitting Expression of Interest: 
- Expression of interest shall be accompanied by a Statement of intention to participate   
   in the selection process; 
- Expression of interest must be signed on each page; 
- Expression of interest shall be submitted in one original and 1 copy; 
- Consultants are required to include the name and reference number of the task AF- 
   CEB-CB1.6 in their Expression of Interests. 
12. Where appropriate any deposit and guarantees required: Not Applicable 
13. Main  financing institution: Council of Europe Development Bank (CEB) 
14. Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of economic operators to 

whom the contract is to be Awarded: 
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 
JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 
for the assignment and shall sign the contract in case award is made to that JV group. Interested 
consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the 
partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in 
association with” and/or “in affiliation with”, etc. may not be considered for short listing. 

Joint Venture agreement to be authenticated in case of Contract Award.  
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15. Qualification and Selection Criteria: 
• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year 

of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years (2009-
2010-2011-2012-2013), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise; 

• Details of experience in similar assignments undertaken, including value of consulting 
services and value of works, location, number of staff involved in the contract, name of the 
Client, name of partners for contract execution and share of services, source of financing, type of 
services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the 
contract; 

• Letters of recommendation from previous Employers; 
• Curricula Vitae (short version specifying experience in similar assignments, maximum 

10 CV of experts from various professions (project manager, civil, structural, electrical, 
mechanical engineers, architects, etc.) requested under such services) of staff who may be 
available to work on the assignment(s); 

• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if 
the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted 
for the leading company and the associate companies. 

• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel involved. 
16. Framework agreement: Not Applicable 
17. Number of selected candidates to be invited to submit tender:  maximum 6 (six) tenderers.  
However, the short list may comprise a smaller number of candidates in case only a few 

qualified firms have expressed interest.  
18. Criterion for awarding the service contract: 
Consultants will be shortlisted and contracts will later be awarded in accordance with the 

QCBS (Quality and Cost Based Selection) Method set out in the World Bank’s Guidelines: 
Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004 (Revised 
October 1, 2006 & May 1, 2010). 

 
The selection criteria for the short-listing are: 
• General Experience  20 points 
• Average Annual Turnover  10 points 
• International Experience   10 points 
• Specific Experience (Retrofitting)  40 points 

- Supervision 30 point 
- Design 10 points 

• Qualification of Key Staff (10 CV comprising all branches) 20 points 
  Total  100 points 
 
Minimum number of points necessary to be retained:  70 Points 
The selection criteria for the contract award will be decided later in the Request for 

Proposal documents to be sent to the short-listed firms. 
19. Time frame for the tenderer to maintain their proposal valid: 90 days from the date of 

submission of proposals.  
 
20. Names and addresses of economic operators already selected: Not Applicable 
21. Name and address of the body responsible for appeal:  Istanbul Project Coordination Unit 
22. Date of publication of the prior information notice: published in the Official Journal 

N° OJS 114 -201803 dated 17.06.2014  
23. Indicate whether the contract is covered by the Agreement: Yes (the notice shall be 

published in the European Union Official Journal) 11368/1-1 
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1 ADET ARSA SATILACAKTIR 
Konya Ereğli Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 - Taşınmazın Mal Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 
1.1 - Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin; 
a) Adı : Konya /Ereğli Belediyesi 
b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No: 54 
c) Telefon numarası : 0 332) 713 15 18 
d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40 
Madde 2 - İhaleye İlişkin Bilgiler 
a) İhale usulü: Mülkiyeti Ereğli belediyesine ait, Şinasi Mah. 19 Lı Pafta,1348 Ada, 6 

parselde bulunan 1 adet arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince 
kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 
tahakkuk servisinden bedelsiz görülebilir. 

b) İhalenin yapılacağı adres: Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı 
Salonu. 

c) İhale tarihi: 09.01.2015 Tarihinde Cuma Günü 
d) İhale saati: 14.00 
Madde 3 - İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler: 

 

No Mahalle Pafta Ada Parsel 

Parsel 

Alanı İmar Durumu Tahmini Bedel 

Geçici 

Teminat 

1 
Şinasi 

Mah. 
1911 1348 6 

16625,24 

m2 

Konut Alanında Arsa (Emsal 

2,80 Yoğunluklu) 

3.500.000,00 

TL 

105.000,00 

TL 

 
Madde 4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler: 
Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 

onaylı olması gerekmektedir. İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. 
İhale dokümanı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacaktır. Müracaatların 
belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale günü en geç saat: 12.00’a kadar yapılması 
gerekmektedir. 

Madde 5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) İç Zarf: 
Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf. 
b) Dış Zarf: 
a - Kanuni ikametgahı ve yazışma adresini gösteren adres beyanı (gerçek kişiler için 

muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ikamet belgesi, tüzel kişiler için yazılı adres 
bildirgesi. 

b - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişiler için yetkili 
organların ihaleye katılma kararları ve katılacaklara verilen yetki belgesi. 

c - Geçici teminat toplam muhammen bedelin %3 ü olup, Teminat mektubu ve eki teyit 
yazısı, bankaya yatırıldığına dair dekont veya Belediye veznesine yatırıldığı takdirde alındı 
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makbuzu olarak zarfa konulacaktır. (Bankaya yatırılması halinde TC Ziraat Bankası Ereğli Şubesi 
TR 41 0001 0001 6938 9258 6850 06 nolu hesaba yatırılacaktır.) 

d - İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı ve 4734 sayılı yasalar kapsamında yasaklı 
olmadıklarına dair yazılı beyan vermek. 

e - İstekli şartname ve eklerinde belirtilen hususlara göre teklif verecektir. 
f - Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 
r - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Ereğli Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi. 
s - Bu işin şartnamesi 250.00 TL (İkiyüzelli Türk lirası) bedel karşılığında, Ereğli 

Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir. İhale dosyası almayanlar 
ihaleye katılamayacaklardır. 

ş - İhaleye girecek Tüzel ve Gerçek kişiler yukarıda istenen belgelerin aslını ibraz etmek 
zorundadırlar. 

Madde 6 - Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi 
gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 7 - İhalenin yapılamaması halinde 16.01.2015 tarihinde Cuma günü Saat 14:00’de 
Ereğli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda aynı şartlarda 2. defa ihale edilecektir. 

İlan olunur. 11474/1-1 
—— • —— 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Tire Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun izmir İli, Tire İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6 

Ada, 6 Parselde (Cumhuriyet Mahallesi Şeht. Yüz. Gültekin BAŞARGAN Cad. No: 20) bulunan 
Otel vasfındaki gayrimenkul; 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi gereğince Açık 
Artırma Usulü ile Belediye Encümenince 07.01.2015 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat: 
14.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 adresindeki Belediye Encümen toplantı 
Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2 - Tahmin edilen satış bedeli 6.175.000,00.-TL (%18 KDV Hariç)'dir. Geçici Teminat 
185.250,00.-TL'dir. 

3 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz 
olarak görülebilir. 

4 - İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesi ile şartnamede 
belirtilen nitelikler aranır. 

İSTENİLECEK BELGELER 
a - Gerçek kişilerden kanuni yerleşim yeri belgesi(ikametgah). 
b - Noter onaylı imza sirküsü. 
c - Nüfus Cüzdan Örneği, 
d - Adres Beyanı, 
e - Tüzel kişilerden noter onaylı ticaret sicil kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi, tüzel 

kişi yetkilisine ait noter onaylı imza sirküsü ve nüfus cüzdan örneği. 
f - Vekaleten ihaleye katılacaklar ise, vekilin noter onaylı vekaletnamesi, imza sirküsü ve 

nüfus cüzdan örneği. 
g - Belediyeden alınacak borcu olmadığına dair belge. 
h - 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahütname, 
i - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz (Doküman Bedeli 50,00.-TL'dir.),  
j - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, 
5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 17. maddesi gereğince ilan olunur. 
 11335/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Devlet Personel Başkanlığından: 
DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
SINAV TARİHİ : 14 Mart 2015 Cumartesi günü. 
SINAV YERİ : Ankara 
ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: 
Devlet Personel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 9 

uncu ve 8 inci derecelerden boş bulunan (30) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak 
yetiştirilmek üzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 

işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak (01/01/1980 sonrası doğanlar), 

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 06-07 Temmuz 
2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna 
göre (KPSSP45,KPSSP47,KPSSP73 ve KPSSP74 puan türlerinden) 85 ve daha yüksek puan 
almış olmak ve müracaat edenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilk (300) aday içinde 
bulunmak, (300 üncü sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.) 

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, 
e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak, 
SINAVA BAŞVURU: 
Başvurular, 05-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi 

No: 41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan 
başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. 
Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER: 
a) Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Doğrudan 

Başkanlıktan veya Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinden temin 
edilebilir. Ayrıca 0 312 408 72 00, 408 72 17, 408 71 89 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi 
alınabilir.), 

b) Mezun olunan Yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya 
Başkanlıkça veya ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurtdışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurtiçindeki fakülte veya 
yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte), 

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
ç) KPSS Sınav Sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 
d) Son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma 

yapıştırılacak). 
Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet Personel Başkanlığı 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca da onaylanabilecektir. 
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GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ: 
Müracaat eden adaylardan giriş sınavına katılmaya hak kazananların isimleri Başkanlık 

ilan panosu ile Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. 
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini 09-13 Mart 2015 

tarihleri arasında mesai saatleri içinde Devlet Personel Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 14 
Mart 2015 tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere 
nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında 
bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME: 
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. İlk aşama olan yazılı 

sınavda adaylara; 
1 - İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi, 

uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar. 
2 - MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk 

vergi sisteminin genel esasları, maliye politikası. 
3 - HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, 

ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar 
hukuku (genel hükümler). 

4 - KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi. 
Alanlarından yazılı sınav yapılacaktır. 
Konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ve 

ortalama en az 70 puan alan adaylar arasında, ortalama puanı en yüksek adaydan başlanarak 
yapılacak sıralamaya göre, azami atama yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki 120 aday 
yazılı sınavda başarılı sayılacaktır. (120 nci sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı 
sayılırlar.) Yazılı sınavda 120’nin altında adayın başarılı olması halinde başarılı olanların tamamı 
sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınav sonuçları Başkanlıkta liste halinde uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr 
internet adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu başarılı olan 
adayların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar 
daha sonra belirlenecek tarihlerde Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavdan önce istenecek belgeler ile 
sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre 
içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden 
değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı 
sayılırlar. 

Sözlü sınavda da başarılı bulunanların yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik 
ortalaması alınarak giriş sınavı notu belirlenecektir. Giriş sınavı notu en yüksek olan adaydan 
başlanarak yapılacak sıralamaya göre azami (30) adaydan oluşacak liste Başkanlıkta uygun 
yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır. 
Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer alan 
adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 11537/1-1 
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden: 
KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce Konyaaltı Sahili, Konyaaltı Varyantı’ndan Antalya 
Limanı’na kadar uzanan kıyıda mimari proje elde edilmesi amacıyla, Mimarlar Odası Antalya 
Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği 
uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı 
Sahili, Mimarı ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” 23.09.2014 tarih ve 29128 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir. 

Yarışma seçici kurulunda; 
Danışman jüri üyeleri 
1 - Menderes TÜREL - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
2 - Bahadır YANTAÇ - Antalya B. B. Meclis Üyesi ve Antepe Yönetim Kurulu Başkanı 
3 - Hüsamettin ELMAS - Antalya Büyükşehir Bel. İmar ve Şehircilik Daire Başkanı 
4 - M. Osman AYDIN - Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı 
5 - Haşim DİKENCİK - Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı 
6 - Keziban ARICAN - Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi Başkanı 
7 - Semanur KURT - Antalya Kent Konseyi Başkanı 
 
Asıl Jüri üyeleri     
1 - Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ - Mimar/Şehir Plancısı - YTÜ - Jüri Başkanı 
2 - Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ - Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl. 
3 - Alişan ÇIRAKOĞLU - Y.Mimar 
4 - Burhan KIZILÖZ - Şehir Plancısı 
5 - Mahmut DURMUŞ - Mimar 
 
Yedek jüri Üyeleri 
1. Dr. Devrim ÇİMEN - Mimar 
2. Nilgül YILMAZ - Mimar 
 
Raportörler 
1 - Ş. Didem BOZTEPE ERKIŞ - Mimar 
2 - Cem ALCAN - Mimar 
yer almışlardır. 
Söz konusu yarışma kapsamında 127 adet şartname alınmış; Yarışma Raportörlüğüne 51 

adet proje teslim edilmiştir. Yarışma sonuçları jürinin 06.12.2014 – 08.12.2014 tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleşen değerlendirme toplantıları sonucunda belirlenmiştir. Jüri raporu uyarınca 
verilen ödüller ve sahipleri aşağıdaki listede yer almaktadır. 

 
BİRİNCİ ÖDÜL  
 
57827 RUMUZLU PROJE 
EKİP BAŞI  
A.MUCİP ÜRGER - Y. MİMAR 
 
ŞEMSETTİN TUGAY – MİMAR 
ALİ ÖZER - Y. MİMAR 
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OLGU ÇALIŞKAN - YRD. DOÇ. DR. - ŞEHİR PLANCISI 
BARIŞ EKMEKÇİ - PEYZAJ YÜKSEK MİMARI 
MÜNİRE SAĞAT - PEYZAJ MİMARI 
 
YARDIMCILAR           
İSMET GÜNGÖR – MİMAR 
SEDA GECÜ - Y. MİMAR 
 
İKİNCİ ÖDÜL  
 
50682 RUMUZLU PROJE 
EKİP BAŞI  
DR. OKTAN NALBANTOĞLU - PEYZAJ YÜKSEK MİMARI 
 
TUĞBA AKYOL - PEYZAJ MİMARI 
GAMZE ÇEVİK - PEYZAJ MİMARI 
NUR HİLAL DİZDAR - PEYZAJ MİMARI 
SERAP KETBOĞA - ŞEHİR PLANCISI 
FERDİ İNANLI - PEYZAJ YÜKSEK MİMARI - ŞEHİR PLANCISI 
SÜLEYMAN ÇİNKILIÇ - PEYZAJ MİMARI 
İREM KÜREĞİBÜYÜK - Y. MİMAR 

 
ÜÇÜNCÜ ÖDÜL 
 
58246 RUMUZLU PROJE 
EKİP BAŞI  
ZEYNEP ERAYDIN - Y. ŞEHİR PLANCISI 
 
CAN KUBİN - Y. ŞEHİR PLANCISI 
MEHMET AKİF ÖZMEN - Ş. PLANCISI 
ONUR YÜNCÜ - DR. MİMAR 
BAYAZIT OĞUZ AYOĞLU - Y. PEYZAJ MİMARI 
 
EŞDEĞER MANSİYON  
 
28372 RUMUZLU PROJE 
EKİP BAŞI  
NAZİFE TUĞÇE ONUK - PEYZAJ YÜKSEK MİMARI 
 
HAYRİYE EŞBAH TUNÇAY - PEYZAJ MİMARI / DOÇ. DR. 
EBRU ERBAŞ GÜRLER - YRD. DOÇ. DR. - PEYZAJ MİMARI 
HİLAL ATALAY - ŞEHİR YÜKSEK PLANCISI 
İREM ÇİÇEK - YÜKSEK MİMAR 
İSMAİL HAKKI TUNÇAY – MİMAR 
BURCU ALTUN - PEYZAJ MİMARI 
TUTKU KUTLUTAN - PEYZAJ MİMARI 
SİMLA ŞAPÇILI - PEYZAJ MİMARI 
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YARDIMCILAR           
N. YALIN ÖCAL – ÖĞRENCİ 
DAMLA DERMAN – ÖĞRENCİ 
OULDOUZ HAJIMOHAMADİPOUR - YÜK. LİSANS ÖĞRENCİ 
 
EŞDEĞER MANSİYON  
 
92758 RUMUZLU PROJE 
EKİP BAŞI  
TARIK YAŞAR - PEYZAJ MİMARI 
 
GÜLCE KANTÜRER - PEYZAJ MİMARI 
TUĞYAN KEPKEP - PEYZAJ MİMARI 
TUNAY KANTÜRER – MİMAR 
 
YARDIMCILAR           
CANER ÖLÇÜŞENLER - ÖĞRENCİ 
ALİCAN KARALAR – ÖĞRENCİ 
 
DANIŞMANLAR 
İBRAHİM CİHAN KONDÜMER - ŞEHİR PLANCISI 

 
EŞDEĞER MANSİYON   
 
01847 RUMUZLU PROJE 
EKİP BAŞI  
ERVİN GARİP - DR. MİMAR 
BANU GARİP - DR. MİMAR 
 
YARDIMCILAR           
DENİZ KOZLUCA - İÇ MİMAR 
TURAN ALTINTAŞ – MİMAR 
 
DANIŞMANLAR 
KAMER ÖZAYDAN - PEYZAJ MİMARI 
ALİ SİNAN ÖZEL - Y. ŞEHİR PLANCISI 

 
EŞDEĞER MANSİYON 
 
17306 RUMUZLU PROJE 
EKİP BAŞI 
ÖZLEM EREN – MİMAR 
 
F. TUĞÇE BARKOÇ – MİMAR 
EGEMEN KARAKAYA - Y. MİMAR 
M. HAKAN AKAYDIN - Y. MİMAR 
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DANIŞMANLAR          
GÜLİZ SALİHOĞLU - ŞEHİR PLANCISI 
PINAR KÜÇÜKYAĞCI - PEYZAJ MİMARI 
 
EŞDEĞER MANSİYON  
  
76421 RUMUZLU PROJE 
EKİP BAŞI  
MURAT Z. MEMLÜK - DR. PEYZAJ MİMARI 
 
MEHMET ÇIKRIK - Y. PEYZAJ MİMARI 
SEVGİ ÇALI - PEYZAJ MİMARI 
SEDA ÖZÇELİK - Y. PEYZAJ MİMARI 
OKAN M. AKPINAR - PEYZAJ MİMARI 
M. NAZIM ÖZER - Y. ŞEHİR PLANCISI 
ALİ SİNAN - Y. MİMAR 
 
YARDIMCILAR           
DUYGU PERÇİN - PEYZAJ MİMARI 
CEM DURSUN - Y. MİMAR 
 
DANIŞMANLAR          
ZEYNEP ESENGİL – MİMAR 
D. DİLŞE MEMLÜK - Y. PEYZAJ MİMARI 11508/1-1 

—— • —— 
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen –Edebiyat Fakültesi’nin 
aşağıda belirtilen Anabilim Dalına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve 
Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Fen –Edebiyat 
İngiliz 
Dili ve 

Edebiyatı 

İngiliz 
Dili ve 

Edebiyatı 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Batı Diller ve 
Edebiyatı Anabilim Dalı 
alanında almış olmak, bu 
alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür. 
Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde 

diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 
özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) 
halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 
 - Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 
 - Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil 

başarı belgelerini eklemelidirler 
 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 

eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 
 - Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 
 

ANABİLİM/ANASANAT DALI Profesör Doçent AÇIKLAMA 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ    

YENİ TÜRK EDEBİYATI 1  Türk Romanında değerler çatışması 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

FELSEFE TARİHİ  1 Modern dönemde etik sorunlar 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

F.T. GÜZEL SANATLAR VE 
TASARIM FAKÜLTESİ    

MÜZİK  1 Doçentliğini güzel sanatlar müzik 
alanında almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ    
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 1  Sosyal pediatri konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

GENEL CERRAHİ 1  
Karaciğer, safra yollan ve pankreas 
cerrahisi uygulamalarını yapmış 
olmak. 

TIBBİ PATOLOJİ 1  
Hipofiz adenomlarında AgNOR 
tekniği konusunda çalışma yapmış 
olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ    
ULUSLARARASI TİCARET VE 
İŞLETMECİLİK  1 Kredi derecelendirme lisanslama 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

MUHASEBE VE FİNANSMAN  1 

Finans kurumlarındaki tahvillerin 
uluslararası standartlar çerçevesinde 
değerlendirilmesi konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    

ELEKTRİK MAKİNALARI  1 Doçentliğini elektrik makinaları 
alanında almış olmak. 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ    
MEKATRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  1 Güneş pilleri, foto algılayıcılar 

konusunda çalışma yapmış olmak. 
ENERJİ SİSTEMLERİ 
MÜHENDİSLİĞİ  1 Kristal yapı analizleri konusunda 

çalışma yapmış olmak. 
ENDÜSTRİYEL TASARIM 
MÜHENDİSLİĞİ  1 Doçentliğini tasarım konstrüksiyon 

alanında almış olmak. 
 11471/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/69868 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÜLHANE ASKERİ TIP 

AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI  
İl/İlçe ANKARA / Keçiören 

Adresi General Tevfik Sağlam Caddesi   Tel-Faks 312 304 24 21 – 312 304 22 50 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

OSMAN VEGİZ - VEGİZ 

İNŞAAT PROJE MÜŞAVİRLİK 

TAAHHÜT 

- 

Adresi 
Birlik Caddesi  450 Caddesi                   

No: 48/8  Çankaya / ANKARA  
- 

T.C. Kimlik No. 36436201094 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 352316 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11514/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/43007 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLAK 

BÖLGE BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ESKİŞEHİR / Merkez  

Adresi 
Eskişehir İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı    
Tel-Faks 222 237 59 30 – 222 237 46 82 

Posta Kodu 26320 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ARM MÜHENDİSLİK 

HİZMETLERİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Arzu DEMİRÖRS ÖZTÜRK 

Adresi 

Prof.Dr. Muammer Aksoy Cad. (2. 

Cd.) Nu:67/5  06500 Bahçelievler / 

ANKARA  

- 

T.C. Kimlik No. - 16075104802 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7360089776 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 137647 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  )  

b-4735 

KİSK 
(X)   

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/125657 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Etlik - Keçiören/ANKARA 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 
Cad. Afra Sk. No: 1 

Tel-Faks 0 312 294 22 00 

Posta Kodu 06010 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Epsilon Hassas Döküm Mak. İnş. 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Hayrettin ALTIN (%100)  

Adresi 
İncirköy Mah. Ayvalıdere Derya 
Sok. No: 3/A Beykoz/İSTANBUL  

İncirköy Mah. Ayvalıdere Derya 
Sok. No: 3/A Beykoz/İSTANBUL  

T.C. Kimlik No.  57178433154  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Beykoz Vergi Dairesi  
3360555249  

 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 754699  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay ( 6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden: 
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili diğer 
mevzuat uyarınca “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır. 

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler; 
Atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde 

belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın 
listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan 
atıfları, 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları 
Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. 

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.  
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

Başvurusu uygun görülen adaylar için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Sözlü mülakat 
tarihleri Üniversitemiz resmi web sitesinde yayınlanacaktır. 

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya, ANTALYA 
adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en 
fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.  

İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
İlan Tarihi: 20.12.2014 
Son Başvuru Tarihi: 03.01.2015  

 
Bölümü Unvanı Adet Özel Koşullar 

Sosyal 
Bilimler 
Enstitüsü 

Profesör 1 

Endüstri Mühendisliği konusunda lisans ve yüksek lisans 
derecesine sahip olmak; Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi 
alanında doktora programını tamamlamış olmak. Üniversite 
idari birimlerinde ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip 
olmak. 

 11540/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 5352 Karar Tarihi: 10/12/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 tarihli toplantısında Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendi uyarınca dağıtıcı ve ihrakiye 
teslim lisansı sahiplerinin sahip olması gereken teknik ve ekonomik güce ilişkin olarak aşağıdaki 
karar alınmıştır: 

Madde 1 - Dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansları için Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde sayılanlara ek olarak aşağıdaki şart ve nitelikler aranır: 

a) Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin aktif toplamının dağıtıcı lisansı için 
minimum 37.500.000 TL, ihrakiye teslim lisansı için minimum 11.250.000 TL olması, 

b) Dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahiplerinin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği 
kapsamında Kuruma sunacakları bilançolarında bu maddenin (a) bendinde belirtilen tutarda aktif 
toplamına sahip olması, 

gerekir. 
Madde 2 - Mevcut dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri için bu Kararın birinci 

maddesinin (b) bendindeki şartlar 2016 yılından itibaren aranır. 
Madde 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 11488/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5353-3 Karar Tarihi: 10/12/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 tarihli toplantısında, Yeşilırmak 

Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik 
Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve 
Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in aşağıdaki gibi revize 
edilmesine, 

karar verilmiştir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 5353-4 Karar Tarihi: 10/12/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 tarihli toplantısında, Meram  Elektrik 

Dağıtım A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası 
Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin 
İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in aşağıdaki şekilde revize edilmesine, 

karar verilmiştir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 5353-5 Karar Tarihi: 10/12/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 tarihli toplantısında, Aydem Elektrik 

Dağıtım A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası 
Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin 
İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in aşağıdaki şekilde revize edilmesine, 

karar verilmiştir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 5353-6 Karar Tarihi: 10/12/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 tarihli toplantısında, Toroslar Elektrik 

Dağıtım A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası 
Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin 
İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1" ve “Ek-2” nin aşağıdaki şekilde revize 
edilmesine, 

karar verilmiştir. 
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Lisans No: ED/874-25/689
Hesaplamaya Konu Uygulama Dönemi: 2011-2015

OG AG Toplam
Şebeke Kapasite Artış Yatırımları

Trafo Merkezi ve Ekipmanları 0 25.689.923 25.689.923
Enerji Nakil Hattı 5.720.666 0 5.720.666
Şehir Şebekesi - Yeraltı 43.142.167 32.756.257 75.898.424
Şehir Şebekesi - Havai 4.386.879 8.833.462 13.220.341
Köy Şebekesi 2.712.338 9.793.023 12.505.361
Toplam 55.962.051 77.072.665 133.034.715

Şebeke Yenileme Yatırımları
Trafo Merkezi ve Ekipmanları 180.840 163.560 344.401
Enerji Nakil Hattı 0 0 0
Şehir Şebekesi - Yeraltı 198.554 0 198.554
Şehir Şebekesi - Havai 704.217 1.880.071 2.584.288
Köy Şebekesi 2.858.905 2.620.392 5.479.297
Toplam 3.942.516 4.664.023 8.606.540

Şebeke İyileştirme Yatırımları
Trafo Merkezi ve Ekipmanları 6.007.014 4.579.521 10.586.535
Enerji Nakil Hattı 645.536 287 645.824
Şehir Şebekesi - Yeraltı 4.153.739 3.436.566 7.590.305
Şehir Şebekesi - Havai 645.271 1.027.095 1.672.367
Köy Şebekesi 67.418 303.194 370.612
Toplam 11.518.979 9.346.664 20.865.642

OG AG Toplam
Şebeke Kapasite Artış Yatırımları

Trafo Merkezi ve Ekipmanları (kVA) 0 392.656 392.650
Enerji Nakil Hattı (km) 140,5 0,0 140,5
Şehir Şebekesi - Yeraltı (km) 434,6 400,0 834,9
Şehir Şebekesi - Havai (km) 148,9 397,0 545,9
Köy Şebekesi (km) 101,0 529,7 630,7

Toplam 0,0000 0,0000 0
Toplam (kVA) 0 392.656 392.656
Toplam (km) 824,9 1.326,7 2.152

Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar ilgili yatırım miktarlarını göstermektedir. 

EK-2

Şebeke Yatırımları Detayı (2015 Yılı İçin) 

Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.
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Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 65.00/132 
Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2014 - 53 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 05.12.2014 - 722  VAN  
Van İli, İpekyolu İlçesi, Baklatepe Köyü, K51D17A Pafta, 102 ada, 41, 44, 45, 69 ve 376 

parsellerde yer alan Baklatepe Kalesinin tesciline ilişkin, Van Valiliği Defterdarlık Milli emlak 
Müdürlüğü'nün 18.08.2014 tarih ve 2471 sayılı, Orman Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü'nün 29/08/2014 tarih ve 538403 sayılı, İpekyolu Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.08.2014 tarih ve 278 sayılı ve Van Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 02.09.2014 tarih ve 1/2299 sayılı 
kurum görüşleri ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 
20/11/2014 tarihli ve 262 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Van İli, İpekyolu İlçesi, Baklatepe Mahallesi, K51D17A Pafta, 102 ada, 41, 44, 45, 69 ve 
376 parsellerde yer alan Baklatepe Kalesinin, 2863 sayılı Kanunun 7. maddesine göre I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, karar ekinde hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil 
fişinin uygun olduğuna, DSİ tarafından yapılacak gölet çalışmalarının Van Müzesi Müdürlüğü 
denetiminde yapılmasına karar verildi. 
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Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.11.2014-82 20.03.57 
KARAR TARİHİ VE NO : 20.11.2014-3311 Toplantı Yeri 
 AYDIN 
Denizli İli, Çal İlçesi, Develler Mahallesi, Kesdanboğazı Mevkiinde bulunan, Aydın 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/09/2010 tarih ve 3134 sayılı kararı ile 
tescil edilen Gavur Evleri Kutsal Alanı, Yerleşimi ve Nekropolü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit 
sınırlarının, Müdürlüğümüz arşivinde yapılan sayısallaştırma çalışmaları sırasında koordinatlı 
kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığı tespit edilmiş olup, sit sınırları aynı kalmak 
koşuluyla, sit sınırları koordinatlı kadastral haritalar üzerinde gösterilerek rapor eki sit haritasının 
oluşturulduğunun bildirildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Uzmanlarınca hazırlanan 18/11/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve 
belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Çal İlçesi, Develler Mahallesi, Kesdanboğazı Mevkiinde bulunan, Aydın 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/09/2010 tarih ve 3134 sayılı kararı ile 
tescil edilen Gavur Evleri Kutsal Alanı, Yerleşimi ve Nekropolü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit 
sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun 
uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 
658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama 
öncesinde Kurulumuzun uygun görüşünün alınması gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.11.2014-82 20.06.173 
KARAR TARİHİ VE NO : 20.11.2014-3314 Toplantı Yeri 
 AYDIN 
Denizli İli, Çivril İlçesi, Işıklı Gölü ve Gökgöl çevresinde uygulanacak sulak alan projesi 

hakkında Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Seraserli Mahallesinde, Gerenlik 
Mevkiinde, Menderes Nehrinin batı bitişiğinde Deniz Höyüğün bulunduğunun belirtildiği 
16/04/2014 tarihli raporun iletildiği Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
25/04/2014 tarih ve 1970 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 18/11/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya 
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Çivril İlçesi, Seraserli Mahallesi, Gerenlik Mevkiinde bulunan Deniz 
Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Taşınmaz 
Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden I. ve III. Derece Arkeolojik olarak tescilinin uygun 
olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale 
öncesinde Kurulumuzun uygun görüşünün alınmasının gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.10.2014-181 45.10/15 
KARAR TARİHİ VE NO : 17.10.2014-4404 Toplantı Yeri 
 İZMİR 
Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Paşaköy Mahallesinde tapunun 2966 numaralı parselinin sit 

alanı içerisinde yer alıp almadığına ilişkin bilgi talebinde bulunulan Paşaköy belediye 
Başkanlığı’nın 26.03.2014 tarih ve 106 sayılı yazısı, konuya ilişkin kurum görüşlerinin istendiği 
İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.07.2014 tarih ve 
3063 sayılı (Kurum Görüşü) yazısı, konuya ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 
16.10.2014 tarih ve 1610 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda, 

Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Paşaköy Mahallesinde yer alan  kararımız  eki 1/2000 ölçekli 
kadastral pafta üzerinde sınırları belirlenen alanın I.(Birinci) ve III. (üçüncü) Derece Arkeolojik 
Sit olarak tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.10.2014-181 45.10.66 
KARAR TARİHİ VE NO : 17.10.2014-4406 Toplantı Yeri 
 İZMİR 
Manisa ili, Saruhanlı İlçesi, Kumkuyucak Mahallesi sınırlarında, Kırtaş Tepe’nin güney 

doğusunda kalan Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasa kapsamında belirlenen alana 
ilişkin 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında kurum görüşlerinin istendiği İzmir II Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih ve 3262 sayılı yazısı, 
konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.10.2014 tarih ve 
1103 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda;  

Manisa ili, Saruhanlı İlçesi, Kumkuyucak Mahallesi sınırlarında, Kırtaş Tepenin 
güneydoğusunda bulunan, sınırları kararımız  eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde 
gösterilen alanın I.(Birinci) ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve Ekli 
tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 27.11.2014-103 Toplantı Yeri: SAMSUN 
Karar Tarihi ve No : 27.11.2014-2197 
Amasya Merkez Tuzluçal Köyü sınırları dahilinde tapulama harici alanda Mehmet Bey 

Tepesi olarak anılan alanın I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin bilgi ve 
belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.03.2014 gün ve 
779 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
26.08.2014 gün ve 6470 sayılı kurum görüşü yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 21.11.2014 gün ve 395 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya Merkez Tuzluçal Köyü sınırları dahilinde Mehmet Bey Tepesi olarak anılan 
alanda yer alan Erken Tunç Çağı Kalesinin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan 
yerlerden olması nedeniyle I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 
1/3000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 
kabul edilmesine, bu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 
geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 27.11.2014-103 Toplantı Yeri : SAMSUN 
Karar Tarihi ve No : 27.11.2014-2207 
Amasya İli, Göynücek İlçesi Karayakup Köyü sınırları dahilinde tapulama harici alanda 

Roma Dönemi Garnizon Alanının I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin bilgi 
ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.06.2014 gün 
ve 1370 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
26.08.2014 gün ve 6471 sayılı kurum görüşü yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 21.11.2014 gün ve 396 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Göynücek İlçesi Karayakup Köyü sınırları dahilinde tapulama harici alanda 
yer alan Roma Dönemi Garnizon Alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan 
yerlerden olması nedeniyle I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 
1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 
kabul edilmesine, bu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 
geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.11.2014-102 Toplantı Yeri : SAMSUN 
Karar Tarihi ve No : 26.11.2014-2190 
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Arım Köyü Arkaaltı Mevkiinde bulunan kaya mezarın tescil 

edilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 29.01.2014 gün ve 323 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin Samsun Valiliği Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.09.2014 gün ve 7132 sayılı kurum görüşü yazısı, koruma 
alanının belirlenmesine ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının hazırladığı 18.11.2014 gün ve 323 sayılı rapor okundu; ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Arım Köyü Arkaaltı Mevkii tapulama harici alanda bulunan 
Roma Dönemine tarihlenen kaya mezarın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan 
yerlerden olması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 
koruma alanın 1/25000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar 
doğrultusunda kabul edilmesine, karar verildi. 
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Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.11.2014-102 Toplantı Yeri : SAMSUN 
Karar Tarihi ve No : 26.11.2014-2191 
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Arım Köyü Gülören Mahallesinde bulunan kaya mezarlar ve 

koordinat alma çalışması sırasında Yukarı Arım Köyünde tespit edilen kaya mezarların tescil 
edilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 26.02.2014 gün ve 519 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin Samsun Valiliği Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.09.2014 gün ve 7130 sayılı kurum görüşü yazısı, Samsun 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 18.11.2014 gün ve 
324 sayılı rapor okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Arım Köyü Gülören Mahallesi ve Yukarı Arım Köyünde 
Roma Dönemine tarihlenen kaya mezarların, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan 
yerlerden olması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, 
koruma alanın 1/25000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar 
doğrultusunda kabul edilmesine, karar verildi. 
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Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 20 Aralık 2014 – Sayı : 29211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.02/594 

Toplantı Tarihi ve No : 26/11/2014-104 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No : 26/11/2014-2102 

Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Kaplıca mahallesi, Çamlıhemşin-Ayder karayolundan ayrılan 
ve Tar Deresi Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yolun başlangıç kısmında konumlanmış, ED50 6 
derece sisteminde yaklaşık olarak Y:673236, X:4540667 koordinatlarında bulunan kemer 
köprünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine ilişkin Trabzon Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 08-29/09/2014 gün ve 653 
sayılı uzman raporu ile konuya ilişkin Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
18/04/2014 gün ve 618 sayılı, 06/06/2014 gün ve 904 sayılı yazıları; Çamlıhemşin Kaymakamlığı 
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 24/10/2014 gün ve 952 sayılı yazısı; Karayolları l0.Bölge 
Müdürlüğü'nün 28/10/2014 gün ve 182676 sayılı yazısı; Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü'nün 03/11/2014 gün ve 3600 sayılı yazısı; Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı'nın 
27/10/2014 gün ve 1029 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Kaplıca mahallesi, Çamlıhemşin-Ayder karayolundan ayrılan 
ve Tar Deresi Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yolun başlangıç kısmında konumlanmış, ED50 6 
derece sisteminde yaklaşık olarak Y:673236, X:4540667 koordinatlarında bulunan kemer 
köprünün, 2863 sayılı Kanun kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine karar verildi. 11481/1-1 

————— 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.05/21 

Toplantı Tarihi ve No : 26/11/2014-104 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No : 26/11/2014-2104 

Rize ili, İkizdere ilçesi, Dereköy köyünün mimari yapısı nedeniyle kültür varlığı olarak 
koruma altına alınması isteğini içeren ilgilisinin 06/05/2011 tarihli, 05/12/2011 tarihli başvuruları, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 23/05/2011 gün ve 
B.16.0.KVM.0.10.03.00/108375 sayılı, 14/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.11.02.00/165[53.09.7]-
253902 sayılı, 24/04/2012 gün ve B.16.0.KVM. 0.11.02.00/165[53.09.7]-89421 sayılı, 
31/07/2012 gün ve B.16.0.KVM.0.11.02.00/165[53.09.7]-169225 sayılı yazıları ile konuya ilişkin 
Rize İ1 Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü'nün 23/09/2011 gün ve 4935 sayılı, 
18/07/2013 gün ve 4693 sayılı, 25/07/2013 gün ve 4911 sayılı yazıları; Rize Valiliği Kadastro 
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Müdürlüğü'nün 28/09/2011 gün ve 2062 sayılı, 25/06/2013 gün ve 1969 sayılı, 14/04/2014 gün ve 
988 sayılı, 10/09/2014 gün ve 2589 sayılı yazıları; İkizdere Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 
20/06/2013 gün ve 374 sayılı, 08/04/2014 gün ve 157 sayılı yazıları; İkizdere Dereköy 
Muhtarlığı'nın 18/07/2013 gün ve 2013/01 sayılı yazısı; Rize Valiliği İ1 Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü'nün 22/07/2013 gün ve 917, sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü'nün 26/07/2013 gün ve 53552 sayılı yazısı; Trabzon Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü'nün 12/08/2013 gün ve 1456 sayılı, 04/10/2013 gün ve 1753 sayılı, 13/03/2014 gün ve 
513 sayılı yazıları; Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 30/05/2014 gün ve 1828 
sayılı, 06/11/2014 gün ve 3701 sayılı yazıları; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu'nun 29/05/2000 gün ve 3788 sayılı kararı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 22/05/2013 gün ve 453 sayılı, 01/04/2014 gün ve 272 
sayılı uzman raporları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Rize ili, İkizdere ilçesi, Dereköy köyü, Rize Valiliği İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü'nün 22/07/2013 gün ve 917 sayılı yazısında afete maruz saha (yapı ve ikamete 
yasaklanmış afet bölgesi) içerisinde kaldığı belirtilen ve listede kadastral numaraları yer alan 17 
adet taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilmesinin uygun olmadığına (reddine), 

Dereköy köyünde, afete maruz saha dışında kalan, G45D02C2A-C2B pafta, 117 ada, 16 
parseldeki taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında kaldığından' korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma alanının kendi parsel sınırları olarak belirlenmesine 
karar verildi. 
 

 11481/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret,

İçişleri, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)
— Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma

Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43)
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57)

— Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 121)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 122)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123)

KURUL KARARI
— Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili
Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8613
Sayılı Kararı

NOT: 19/12/2014 tarihli ve 29210 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Anayasa
Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı ile Giresun Üniversitesine Ait
Yönetmelik yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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