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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir ta-

rımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürüle-
bilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin
birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İyi Tarım Uygulamaları desteklemelerinde görev alacak

kurum ve kuruluşların belirlenmesi, İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere
destekleme ödemesi ile bu ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı eki 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlar Kurulu Kararı: 2013/4463 sayılı 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Destek-

lemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere
İlişkin Kararı,
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b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve

ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,
d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
e) Çiftçi: İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde tanımlanan müteşebbislerden, meyve

sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan ÇKS’ye kayıtlı gerçek
veya tüzel kişileri,

f) ÇKS Yönetmeliği: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

g) İl/ilçe müdürlükleri: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlükle-
rini,

ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim
komisyonunu,

h) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit ko-
misyonunu,

ı) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan
tarımsal faaliyeti,

i) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (İTUY): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği,

j) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları birimlerini,
k) İTUD: İyi Tarım Uygulamaları desteğini,
l) İTUD İcmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her

köy/mahalle için çiftçi detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-1’de yer alan
belgeyi,

m) İTUD İcmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için
köy/mahalle detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

n) İTUD İcmal-3: İl müdürlükleri tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe
detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

o) ÖKS: 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üre-
timinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü
altı kayıt sistemini,

ö) Örtü altı tarım arazisi: ÇKS’de ve Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hak-
kında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü altı kayıt sisteminde kayıtlı arazi-
leri,

p) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlı olan arazileri,
r) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak

bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
s) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İyi Tarım Uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon ku-

ruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler, İTUD ödemesinden yararlandırılır.
a) İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde veya

örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan,
b) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2013 yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları ser-

tifikasına sahip olan,
c) ÇKS’de 2013 üretim sezonunda kayıtlı olan,
ç) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’ye kayıtlı olan,
d) Bu Tebliğde İTUD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru

yapan.
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Ödemeye esas arazi büyüklüğü
MADDE 6 – (1) Meyve sebze ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD

ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi
sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(2) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş ku-
ruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’ye kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu
desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(3) Meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara
yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla ya-
pılır.

(4) Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen
İTUD’inden faydalanamaz.

Ödeme miktarı
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çiftçilere;

meyve sebze üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 25 TL.’dir.
(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, örtü altı üretim alanları için dekar

başına yapılacak destekleme ödemesi 100 TL’dir.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 8 – (1) İTUD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis

edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını mü-
teakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı İTUD İcmal-1’lerine
göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan he-
saplara yapılır. Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesindeki hükmü ile çiftçilere yapılan
toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu
olarak ödenir.

(2) İTUD ödeme planı, İTUD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin
il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, ön in-
celemelerin ve kontrollerin tamamlanması ile Bakanlık tarafından İTUD ödemelerine ilişkin
talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevli Kurum ve Kuruluşlar, Destekleme

Başvuruları ve Askı İşlemleri

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 9 – (1) İTUD çalışmaları; BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit

komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile ta-

rımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro
gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe tespit komis-
yonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtü altı üretim yapan üreticilerin üretim
şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle sorumludur-
lar.

İTUD başvuruları ve başvuruların kabulü
MADDE 10 – (1) Çiftçilerin, 3/2/2014 tarihinden itibaren 17/3/2014 günü mesai saati

bitimine kadar Ek-4’e uygun İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe mü-
dürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

(2) Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında dü-
zenlenen ve 2013 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte Ek-5’e uygun olarak yetkilen-
dirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.

(3) 2013 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği
2013 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.
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(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek-5 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdür-
lüklerinden alacakları 2013 üretim sezonuna ait ÇKS belgesi ile Ek-6’ya uygun olarak hazır-
lanan ÖKS kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir.

(5) Örtü altı için İyi Tarım Uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca
il/ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek-6’ya uygun olarak hazırlanan ÖKS
belgesini başvuru dosyasında ibraz etmelidir.

(6) İl/ilçe müdürlükleri Ek-4’e uygun başvuru dilekçesi, İTU sertifikası, Ek-5 ve varsa
örtü altı üretim alanları için Ek-6 belgesi ile çiftçilerin başvurularını kabul ederek ÇKS’ye kay-
deder.

(7) Bu Tebliğ kapsamında çiftçilerden talep edilen belgelerin aslının ibrazı durumunda,
bu belgenin örneği, başvuru yapılan il/ilçe müdürlükleri tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi
ile onaylanarak kabul edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "İyi Tarım Uygulamaları des-
teği ödemesinde esas alınmıştır" ibaresi konularak çiftçiye iade edilir.

Askı işlemleri
MADDE 11 – (1) İTUD ödeme icmalleri, il/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 25/4/2014

tarihine kadar oluşturulur. İl/ilçe müdürlükleri en geç 2/5/2014 tarihine kadar her ilçe merke-
zinin Ek-2’deki İTUD İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İTUD İcmal-1’i kendi
köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle yirmi iki gün sü-
reyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa
bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince her-
hangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar
değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye İTUD ile ilgili arazi mikta-
rının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu ya-
pılmayan arazilerin eksik kısmı için İTUD ödemesi yapılmaz.

(2) İTUD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak ya-
pılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, bu itirazlar 2/5/2014 tarihi ile
26/5/2014 tarihleri arasındaki yirmi beş gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosya-
larında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların
değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’den alınan Ek-2’deki İTUD İcmal-2’ler ilçe
müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden
alınan İTUD İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İTUD İcmal-2’si ile
ÇKS’den alınan Ek-3’deki İTUD İcmal-3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilek-
çelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile ÇKS’de veya ÖKS’de yapılacak
güncellemeler İTUD ödemesine esas teşkil etmez.

(4) Değerlendirme sonucunda İTUD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle
ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum
ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular
il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il mü-
dürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu so-
runlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir.
İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(6) İTUD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine in-
tikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas
İTUD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü

Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 12 – (1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış il/ilçe tahkim komisyonları, bu

Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve
karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görev-
lerini de yapar.
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(2) Komisyonlar;
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması

için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan çiftçilerin İTUD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara
bağlar. Eğer, İTUD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, ger-
çeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla
İTUD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade et-
meleri halinde, İTUD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai iş-
lem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin
zamanında ÇKS’ye ve örtü altı üretim yapan çiftçilerin bilgilerini ÖKS kayıt sistemine giril-
mesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 13 – (1) İTUD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Ba-

kanlık yetkilidir.
(2) İTUD uygulamasına ilişkin olarak İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır.

İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme
başlatılır. Ön inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin so-
rumlulukları ortadan kalkmaz. Bütün uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngör-
düğü her türlü denetime de tabidir.

(3) Ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya ma-
hallelerde yapılır. Bu incelemede başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler
ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem ra-
porlarında yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Ayrıca örtü altında üretim yaptığını beyan ederek
İTUD’dan yararlanmak üzere başvuran üreticilerin ÖKS’ye kayıtlı üretim alanları yerinde in-
celenir.

(4) Ön incelemelerde, İTU Yönetmeliği hükümlerince kontrol veya dönem raporları
şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyum-
suzluk bulunan çiftçilerin ön incelemesi öncelikli olarak tamamlanır. Bu incelemelerde çiftçi
ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında ya-
pılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uy-
gulamalarına ve analizlere ait kayıtların incelenmesi esastır.

(5) Ön incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU ser-
tifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit
edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda
bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler
yürütülür. İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki çiftçiler İTUD uygulamasından yararlanamaz.
a) ÇKS’de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,
b) Örtü altı üretim yapan üreticiler için ÖKS’de kayıtlı olmayan,
c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru

yapmayan,
ç) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyük-

lüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için
yazılı başvuru yapmayan,

d) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı
beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

e) Kamu tüzel kişileri.
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Desteklemeye tabi olmayacak araziler
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki araziler İTUD uygulaması kapsamı dışındadır.
a) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler,
b) Açık alanlarda meyve sebze üretimi dışındaki araziler, örtü altı üretiminde ise

ÖKS’ye kayıtlı olmayan araziler,
c) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,
ç) İTU sertifikası iptal edilen araziler,
d) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına

sahip olmayan çayır vasıflı araziler,
e) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna

kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapıl-
mayan araziler,

f) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel
Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım
arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, İTUD askı işlemleri sırasında
taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

ğ) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit
komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından İTUD kapsamı dışında bı-
rakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

h) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre he-
saplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız öde-
menin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler,
geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hak-
kında İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 17 – (1)Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 26/2/2009 tarihli ve 27153 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Organik Tarım ve

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/30)
b) 16/1/2010 tarihli ve 27464 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İyi Tarım Uygula-

maları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/67)
c) 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İyi Tarım Uygula-

maları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/57)
ç) 16/10/2011 tarihli ve 28086 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İyi Tarım Uygula-

maları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/46)
d) 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İyi Tarım Uygula-

maları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/46)
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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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/29)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması

ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve
geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin art-
tırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projele-

rine bağlı olarak illerde TAGEM mastır plan tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili
kılavuzdaki proje formatında ırk bazında hazırlanan projeleri,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,
c) Anaç manda: 1/1/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,
ç) Anaç sığır: 1/1/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,
d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin

merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere

nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ai-
lesini,

f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ğ) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
h) E-ıslah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak

tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,
ı) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn (pedigri) ve verim kayıtları tutulan

sürüleri,
i) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araş-

tırma enstitü ve istasyonlarını,
j) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Charolais, Brangus, Belçika

Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen
Angus ve Red Angus)

k) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
l) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların

sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,
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m) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
n) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakan-
lıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya
kuruluş tarafından düzenlenen, veri tabanından alınan imzalı ve onaylı belgeyi,

o) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas
Arı ırkını,

ö) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
p) İlçe müdürlüğü: Bakanlık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
r) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir

tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,
s) İşletme tescil belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi

Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği
herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe
müdürlüklerince verilen belgeyi,

ş) Karar: 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

t) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı
onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan işletmeleri,

u) Kırmızı et kayıt sistemi (KES): Üreticilerin kestirdiği hayvan, sattığı kırmızı et ve
kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme öde-
melerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Mer-
kez Birliği tarafından ortak tutulan kayıt sistemini,

ü) Kombine ırk: Hem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırk-
larını, (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental)

v) Koyun-keçi bilgi sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine
üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının KKKS’den aktarılarak kaydedildiği des-
tekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

y) Koyun-keçi kayıt sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,

z) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,
aa) Mastır plan: TAGEM’in beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini be-

lirlediği planı,
bb) Onaylı Süt Çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifi-

kalandırılan işletmeyi,
cc) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ör-
tüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edil-
diği veri tabanını,

çç) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma
ve geliştirme ülkesel projelerini,

dd) Proje lideri: Alt projelerde TAGEM tarafından görevlendirilen personeli,
ee) Proje uygulama esasları: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürü-

tülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan
ıslahı uygulama esasları talimatını,
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ff) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin
işleyişi ve idari konuların görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorum-
lulukları belirtilen kurulu,

gg) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner he-
kimi,

ğğ) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner He-
kimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına
ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

hh) Seçim komisyonu: TAGEM, enstitü/istasyon, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje
liderinden oluşan komisyonu,

ıı) Soğutulmuş çiğ süt: Üreticinin işletmesinde veya üretimin yapıldığı köy/mahallede
bulunan sabit veya sabitlenmiş süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ sütleri,

ii) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın
özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

jj) Soykütüğü-önsoykütüğü Sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

kk) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici ile
enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş yetiştiriciler adına
birlik ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

ll) Sütçü ırk: Süt üretimi amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Avrupa Kırmızısı ırkları,
Jersey, Kırmızı Alaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

mm) Süt kayıt sistemi (SKS): Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin
Bankanın teknik donanım (kart, okutucu cihaz, vb.) desteği ile merkezi bir veri tabanında anlık,
alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin
uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince or-
tak tutulan kayıt sistemini,

nn) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

oo) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,
öö) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
pp) TKK : Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,
rr) TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
ss) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bil-
gilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

şş) Veteriner hekimler odası: 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk
Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunda
belirtilen mesleki kuruluşu,

tt) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen ve sağlık şartlarına uygun olduğunu
gösteren, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

uu) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yerli hayvan genetik
kaynaklarının verim seviyelerinin ve ırk özelliklerinin geliştirilmesini,
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üü) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele
çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan
oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

vv) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,
yy) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli

ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah
amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre
kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı koope-
ratiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifini,

zz) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, ve-
rilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını mü-
teakip Banka aracılığı ile ödenir.

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri
MADDE 5 – (1) Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2013 tarihi itibariyle en az beş

baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hay-
van başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri bir-
likleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel
kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 500 baştan fazla hayvan bu-
lunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Anaç manda yetiştiriciliği yapan, Damızlık
Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birlikler, bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüğü
aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak
üzere hayvan başına anaç manda desteklemesinden yararlandırılır. Anaç manda desteğinden
yararlanacak olan yetiştiricilerde sayı şartı aranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu ye-

tiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge
veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2013 ile 31/12/2013 tarihleri
arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2013 ile
31/12/2013 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birlik ara-
cılığıyla, bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder. Birlik
olan illerde, üye olmayanların müracaat işlemleri de birlikçe yürütülür. Birlikler bu işlem kar-
şılığı bir ücret alamaz, kesinti yapamaz.

c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içe-
risinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;
a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez

birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi,
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b) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi
istenir. Birlik aracılığı ile başvurular için, birliğe başvurusu bulunan yetiştiricilerin listesi ve
merkez birliğine üyelik belgesi.

(4) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;
a) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve

sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2013
tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç
sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) Anaç sığırlar, 1/11/2012 ile 31/12/2013 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama
veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış
ve 15/2/2014 tarihine kadar  e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda on dört aylık (420 gün)
yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2013 tarihi itibariyle aynı
işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemle-
rinde, anaç mandaların ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye
geliş tarihi 1/10/2013 tarihinden önce olmalıdır.

d) Anaç manda desteklemesinde, farklı illerde aynı yetiştiriciye ait işletmeleri bulunan-
lar için işletmelerin bulunduğu illerde yetiştiricinin müracaatı ile hayvanların Veteriner Sağlık
Raporu ile sevki bulunması şartıyla, Türkvet kayıtlarına göre işletmeye geliş tarihi; nakli ya-
pılan hayvanların bulunduğu işletmedeki tarih ile gittiği işletmedeki süre birleştirilerek belir-
lenir. Mevcut durum, işletme sahibinin dilekçesi dikkate alınarak il müdürlükleri arası yapılacak
yazışmalar doğrultusunda karara bağlanır.

e) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç mandalar ile ilgili desteklemeye esas kayıtlarının
31/12/2013 tarihine kadar Türkvet veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

f) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama
bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

g) Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne
1/10/2013 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ara-
cılığı ile yapmalı, 2013 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletme-
sinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uyma-
lıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soykütüğüne 1/10/2013 ta-
rihinden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve
desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il
birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soy-
kütüğü farkı ödenmez.

ğ) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının
31/12/2013 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve

baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.
b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar.

Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde ya-
pılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

c) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve
yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2014 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların
e-ıslaha tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2014 tarihine kadar uzatılabilir.
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(6) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet veri tabanının 31/12/2013 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2013 ve

15/1/2014 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM
tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2014 tarihine kadar
yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya
çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici
örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul
edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin
15/2/2014 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2013 ve 15/2/2014 tarihli verileri esas
alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İc-
mal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri
tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart 2014 ayı sonuna kadar
HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildi-
rilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(7) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer

alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2014
tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı
bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine
olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değer-
lendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince de-
ğerlendirilerek 1/2/2014 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin
giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2
hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il mü-
dürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri
tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere
2014 Şubat ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Anaç manda desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler,
üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alarak,
bu Tebliğde belirtilen sürede Banka üzerinden üyelerine öder.

(8) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri
e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(9) Hastalıklardan ari işletme desteği alan işletmeler ve halk elinde manda ıslahı des-
teklemesi alan mandalar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Buzağı desteklemesi
MADDE 6 – (1) Buzağı Desteklemesinden yararlanacak olanlar;
a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi

sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.
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b) E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buza-
ğılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan
izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2013 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.
d) Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş

olmalıdır.
e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlan-

dırılmaz.
f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.
ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğ-

duğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen
buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde
ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmesi zorunludur.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme
ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan
ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra
ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydet-
tirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından
ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ara-
cılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri
aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasında dilekçe ile müra-
caatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, suni tohumlama, buzağı ve
desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik
numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri ta-
banına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin
15/1/2014 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde Bakanlıkça
15/2/2014 tarihine kadar uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2014 tarihli verilerinden, 20/1/2014 tarihine

kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için destekle-
meye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on
gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa
bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1
deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında de-
ğerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır,
eksiklikler giderilir.
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b) 15/2/2014 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe mü-
dürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü
tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye
esas olmak üzere 2014 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM
tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/7/2014 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2014 Temmuz ayının ilk haftası teb-
liğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar
hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri
tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, on
gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa
bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3
deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve
herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler
yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) 1/8/2014 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe mü-
dürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü
tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye
esas olmak üzere 2014 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda
hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme
ile alınır.

e) 1/8/2014 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi ya-
pılmaz.

(5) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah veri
tabanından yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri
MADDE 7 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri

birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine
(KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden ya-
rarlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu birliğe, ekinde

KKKS’de güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2013 –
30/11/2013 tarihleri arasında başvurur. Gerektiğinde başvurular Bakanlıkça 15/12/2013 tarihine
kadar uzatılabilir. Bu sürede birlikler, 30/11/2013 tarihli KKKS’ndeki işletme ve hayvan bil-
gileri değişmemek şartıyla sadece üyelerinin destekleme müracaat dilekçesini alır.

b) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS kayıtları esas olup bu sistemde hayvan ve iş-
letme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici so-
rumludur. 30/11/2013 tarihinden sonra KKKS’ne kaydedilen veya güncellenen işletme ve hay-
vanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

c) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/9/2013-30/11/2013 tarihleri ara-
sında KKKS’nden KKBS’ne üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını ve kişi bilgi-
lerini aktarır.

ç) Birlikler, 30/11/2013 tarihli KKKS’ndeki verilere göre; 17/1/2014 tarihine kadar
KKBS’ne aktararak düzenlemiş oldukları, başvurusunu aldıkları üyelerinin isim, hayvan sayısı
ve küpe numaralarının listesinin kaydedildiği CD/DVD’ye eklenmiş dilekçe ile il/ilçe müdür-
lüklerine müracaat eder.
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d) Farklı illerde işletmeleri olan yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapanlar hariç) işlet-
melerinin bulunduğu il birliği aracılığıyla ayrı ayrı müracaat eder.

(3) Müracaatta il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;
a) Yetiştirici birlikleri üyeleri adına, ekinde KKBS’ndeki bilgilerin (isim, hayvan sayı-

ları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.
b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.
(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;
a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.
b) Anaç koyun-keçiler 1/9/2012 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.
c) Destekleme, KKBS’ye birlikçe aktarılan desteklemeye esas hayvan sayıları ve/veya

il/ilçe müdürlüklerince işletme kontrollerinin yapıldığı tarihteki hayvan sayısı esas alınarak
yapılır.

ç) Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 30/11/2013 tarihinde KKKS ve KKBS’de
aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla bulunduğu işletme sahibine yapılır. Hayvanların,
30/11/2013 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar ge-
çen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur. Desteklenecek hayvan sayısı, yetiş-
tiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olamaz.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerde

yerinde hayvan tespitlerini yapar.
b) 17/1/2014 tarihinden sonra İl/İlçe Müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık ra-

poru ile gerçekleşen hayvan hareketleri yerinde tespit olarak kabul edilir.
c) İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra KKBS’den aldıkları icmal-1’leri

tutanaklı olarak askıya çıkarır, itirazları değerlendirir. İcmal-2 ve icmal-3 listelerini hazırlar.
ç) Birliklerin, 30/11/2013 tarihli KKKS’ndeki verilere göre; 17/1/2014 tarihine kadar

KKBS’nde düzenlenerek il/ilçe müdürlüklerine teslim etmiş oldukları resmi müracaat listesinde
bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) KKBS veri tabanından yararlanılarak, bu Tebliğ’de yer alan kriterler doğrultusunda

veri tabanından icmal-1 (askı listesi) yayınlanır ve aynı tarihte il/ilçe müdürlükleri tarafından
kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS
veri tabanına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur.

c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ne aktarılmasından
birlikler sorumludur.

ç) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vak-
tinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

d) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya
çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile birlik temsilcilerince
tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu
aleyhine olan hâller hariç bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlen-
dirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme
ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.
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(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; askı süresinde icmal-1 için yapılan iti-
razları, sürenin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir.
Bu süre içerisinde KKBS’ne eksik aktarılma durumunda; tebliğ şartlarının yerine getirilmesi
ve hayvanların destekleme şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;
a) KKBS’nden alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdür-

lüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde de il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler mer-
kez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde
KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde de
ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

(9) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri
KKBS üzerinden yayınlanır.

(10) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri;
a) Göçer yetiştiriciler, bulundukları il/ilçe müdürlüklerinden alacakları veteriner sağlık

raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeye esas tespitlerini
yaptırırlar.

b) Göçer yetiştiricilerin hayvanları kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise;
1) Hayvan tespitleri gittikleri yerlerdeki il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılıp, tespit

tutanakları ve veteriner sağlık raporu işletmelerin kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine gön-
derilir. Veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

2) Hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine gönderilen tespit tuta-
naklarını KKKS ve KKBS üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine
getirir.

c) Göçer yetiştiriciler, kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere müracaat ede-
mezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.

ç) Göçer yetiştiricilerin gittikleri meralara yapılan sevk işlemlerinde KKKS’de hayvan
sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi
MADDE 8 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artı-

rılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve
Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
(Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere, ürettiği tiftiğin kilogramı başına des-
tekleme primi ödenir.

(2) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve
yapacakları işlemler;

a) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve
merkezleri açar.

b) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere du-
yuracak tedbirleri alır.

c) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününü satın alır.
ç) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün

alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.
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d) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten
müstahsil makbuzu düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik
keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler,
vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil
makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

e) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak alım bordrolarına geçirilir.
(3) Müracaat yeri ve şekli;
a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, kooperatifler ve/veya

birliğe dilekçe (Ek-28) ile müracaat ederler.
b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlükle-

rine dilekçe (Ek-29) ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın
kooperatife veya birliğe bildirir.

(4) Ödeme icmallerinin hazırlanması;
a) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek olan desteklemeye esas olan ic-

maller ile üreticinin hesabına ödenecek icmaller ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği tarafından hazırlanır.

b) Kooperatiflerin, üreticilerin ve üreticilere ait hayvan sayıları ile üretilen tiftik mik-
tarının gösterildiği hak ediş icmali Birlikçe düzenlenir.

c) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği "Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş
Belgesini" düzenler. Hayvan sahibi, hayvan sayısı ve tiftik üretim miktarı ile ilgili bilgileri içe-
ren bu Hak Ediş Belgesini 2013 Temmuz ayı sonuna kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdür-
lüğünce kontrolleri yapılan listeler onaylanarak 2013 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e
gönderilir.

ç) HAYGEM, icmallerde bildirilen destekleme tutarını, üreticiye ödenmek üzere tiftik
alımını gerçekleştiren kooperatif ve/veya birliğin Bankadaki hesabına gönderir.

d) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içe-
risinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğ süt üretiminin desteklenmesi
MADDE 9 – (1) Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve

Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura
ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi veya üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici ör-
gütü vasıtasıyla satan, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgüt-
lenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan, SKS veri tabanına altyapısı ku-
rulan yerlerde anlık olarak, alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kaydettiren yetiştirici-
lere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için so-
ğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici ör-

gütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde
bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

b) Satılan çiğ süte ait fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş
gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin
icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim
edilir.
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c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri,
icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri
girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerine, olmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine teslim
ederler.

ç) 1/1/2013 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura
ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ye-
tiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici
örgütlerinden istenilecek belgeler;

a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş üye listesi,
b) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen

çiğ süt destekleme icmaline esas tablo,
c) Satılan süt miktarının litre olarak düzenlendiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.
(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;
a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya

faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bun-
ların, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya
faturalarda süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı,
adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı
ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt işleme
tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisince onay-
lanmış süt soğutma tankı kod numarası bulunmalıdır.

b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt
işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay iş-
lemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, HAYGEM’in uygun gördüğü birliklere
SKS’ye veri giriş yetkisi verir. HAYGEM, veri giriş yetkisi verilmesini uygun gördüğü bu bir-
likleri SKS üzerinden yayınlar.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;
a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin ic-

mal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye giril-
mesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye girişleri
bu birliklerce yapılır.

b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin ic-
mal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye giril-
mesi için il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe mü-
dürlüklerince yapılır.

c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.
ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece

üyelerinin veri girişini yapar.
(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;
a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzla-

rının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan
süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp
kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt
miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler
icmal listesinden çıkartılır.
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b) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i veya ic-
male esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;
a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bit-

tikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 lis-
teleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere
duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü
ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağ-
lanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendi-
rilir.

(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;
a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlük-

lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve

SKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3
listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu ol-
masını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2
listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili ye-
tiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(9) Diğer hususlar;
a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygun-

luğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.
b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları SKS veri tabanına girilmez.
c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma

tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.
ç) Çiğ sütün; yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip ol-

dukları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları üzerinden pazarlanması durumunda, üretici
adına düzenlenmiş müstahsil makbuzları ile süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların
uyumlu olması zorunludur.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme
ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğde yer alan icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.
f) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle ya-

pılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Süt üretici birlikleri başvuruları za-
manında sisteme girmedikleri takdirde veri giriş yetkileri iptal edilir.

g) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça,
birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin
eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
tarafından alınır.
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ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura
ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden yapılır.

h) Çiğ süt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları
HAYGEM tarafından belirlenir.

ı) Anlık SKS ile ilgili çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından talimatla be-
lirlenir.

i) 2013 yılı için başvuru şartlarını yerine getirmiş ve il/ilçe müdürlüklerince uygun bu-
lunmasına rağmen destekleme alamayan üreticiler için tüm ödemeler tamamlandıktan sonra
ek icmal düzenlenerek ödeme yapılabilir.

j) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar SKS’de
yasaklılar listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

k) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiş-
tirici/üretici örgütleri haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca
SKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.

Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi
MADDE 10 – (1) Islah amaçlı süt kalitesinin belirlenmesi desteği; soy kütüğü sistemine

31/12/2013 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az on baş saf ırk ineğe sahip veya bu des-
tekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az on baş saf ırk inek kaydı bulunan,
soy kütüğüne üyelik tarihi 1/10/2013 öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ
illerindeki işletmelere uygulanır.

(2) Çiğ süt desteklemesine Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla başvurusu olan
yetiştirici, ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklemesine de müracaat etmiş kabul edilir.

(3) Destekleme kapsamındaki sığır, saf ırk ve 31/12/2013 tarihinde Türkvet ve e-ıslahta
kayıtlı olmalıdır.

(4) Desteklenecek işletmedeki sığırların, bu Tebliğin yayınlanma tarihinden itibaren
başlamak üzere, 2013 yılı içerisinde ikiden az olmamak üzere, ay olarak sağıldığı sürenin en
az yarısı kadar süt içerik analizinin (yağ, protein, somatik hücre) yaptırılmış ve 15/2/2014 ta-
rihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olması gerekir. Sağım süresi on aydan fazla sağılan inekler
için 5 analiz destekleme için yeterlidir. Analizlerde; yağ ve protein için % 2.5-5.5 arasında olan
değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 400.000 somatik hücre/ml değeri destekleme
kapsamına alınır.

(5) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az, 90 (doksan) günden fazla olamaz.
Süreye uymayan analizler destekleme kapsamında kullanılmaz.

(6) Destekleme amaçlı süt analizleri, Bakanlık il kontrol laboratuvarlarında yapılmalı-
dır.

(7) 2013 yılı içerisinde ölen veya kesilen sığırlar, analiz şartını yerine getirmesi halinde
desteklemeden yararlandırılır.

(8) Destekleme, her sığır için yılda bir kez yapılır ve son analizinin yapıldığı işletmeye
ödenir.

(9) Islah amaçlı süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha kaydından, Islah
Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile merkez birliği sorumludur.

(10) Askı listeleri, e-ıslah üzerinden 15/1/2014 tarihli e-ıslah verilerine dayalı olarak
2014 yılı Ocak ayının ikinci yarısında yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde
on gün süreyle askıya çıkarılır.
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(11) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. As-
kıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağ-
lanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki
bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi
bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek e-ıslahta eksik olan bilgilerin 15/2/2014
tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır.

(12) E-ıslah veri tabanının 15/2/2014 tarihli verileri esas alınarak icmal-2’ler HAYGEM
tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından yayınlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince
onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

(13) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlük-
leri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart 2014 ayı sonuna
kadar HAYGEM’e gönderilir.

Arılı kovan desteklemesi
MADDE 11 – (1) Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet

arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde
arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arıcılığın bulunduğu ilin il/ilçe mü-
dürlüğüne 3/6/2013-20/7/2013 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen belgelerle şahsen veya
üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur;

a) Dilekçe (Ek-1),
b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve vete-

riner sağlık raporu.
(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin Türkvet’e kayıtlı olduğu ilde

kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş
herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici ör-
gütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak
zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve kayıtlı olmalıdır.
(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini

3/6/2013-4/10/2013 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutana-
ğını (Ek-2) düzenler. Dilekçede (Ek-1) beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arı-
lıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan
az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında
başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 6/9/2013’tür. İl/ilçe müdürlükleri,
gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit
Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Ra-
poru) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne
20/9/2013 tarihine kadar gönderir.

(7) İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Arılı Kovan Hak
Ediş İcmali (Ek-3) kontrol amacı ve askı için ilgili ilçe müdürlüklerine en geç 25/10/2013 ta-
rihine kadar gönderilir.

(8) AKS'de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri 4/11/2013 -
15/11/2013 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ve
bilgi amaçlı olarak birliklerde tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince
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alınır. Askı süresi bitiminde 18/11/2013-22/11/2013 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar de-
ğerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-3’teki bilgiler
doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak
doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmalleri
29/11/2013 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali (Ek-4)’nin onaylı
bir sureti 10/12/2013 tarihine kadar HAYGEM'e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr
adresine gönderilir.

Bombus arısı kullanımı desteklemesi
MADDE 12 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşa-

ğıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.
a) Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsa-

mında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni
verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca po-
linasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destek-
leme ödemesi yapılır.

b) 2013 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2013 tarihine kadar
il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-5) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan
sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fa-
tura bilgileri kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları
tarafından sisteme 31/1/2014 tarihine kadar kaydedilir.

d) ÖKS’den alınan İcmal-1 listeleri 3/2/2014-14/2/2014 tarihleri arasında on iş günü
süre ile tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendiri-
lerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, İcmal-1’deki bilgiler doğru
kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak do-
ğurmaz.

e) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıkları Bombus Arısı Desteklemesi (İcmal-1) (Ek-6)’i
onaylayarak 20/2/2014 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

f) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak
Bombus Arısı Desteklemesi (İcmal-2) (Ek-7) listeleri onaylanarak 28/2/2014 tarihine kadar
HAYGEM’e gönderilir.

g) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.
ğ) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bom-

bus arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir. Üretici ve/veya bayi için bu Tebliğin 24 üncü
maddesinde yer alan cezai hükümler uygulanır.

h) Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri
için destekleme ödemesi yapılmaz.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
MADDE 13 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması

için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan
Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli için kutu başına,
ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise
kilogram başına ödeme yapılır.
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(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği
kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme
ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.
b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bil-

dirir.
c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gön-

derir.
ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak

kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini
(Ek-8) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim
fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpek-
böceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesi (Ek-9) ni düzenler ve yazı ekinde il mü-
dürlüğüne gönderir.

e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve
HAYGEM’e gönderir.

f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren,
Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya koo-
peratiflerine satan yaş koza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve
esasları:

a) Ürününü Kozabirlik veya kooperatiflerine satan üreticiler desteklemeden faydalan-
dırılır.

b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatife
yazılı olarak başvurur.

c) Kooperatifler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üretim miktarı
uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerin-
den, müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatifler alınan ürün için, İpek Böceği Yaş Koza Ürün Alım Bordrosu (Ek-10)
düzenler ve onaylı bir nüshasını hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatifin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

d) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-11) icmallerini dü-
zenler ve HAYGEM’e gönderir.

e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatife
ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

f) Kooperatifler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad altında kesinti
yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

(4) Kozabirlik, yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler ka-
nalıyla, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise açacağı geçici alım yerleri aracılığı ile içinde
bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla kendisine getirilen yaş
ipekböceği kozasının tamamını, Kozabirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına
göre satın almakla yükümlü olduğu gibi, destekleme ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu
dağıtımı uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmakla yetkili olup, destekleme ödeme-
lerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden ve
teyidinden sorumludur ve beş yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.
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Besilik erkek sığır desteklemesi
MADDE 14 – (1) Kesim tarihi itibariyle, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının

veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı
onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim
bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, belirlenen dönemlerde hayvan başına des-
tekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;
a) Yıllık altı baş ve üzeri sayıda, destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptı-

ranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları zorunludur.
Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden
yararlandırılır.

b) Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine
göre Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.

c) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında
Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim
sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar desteklemeden yararla-
namaz.

ç) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, Kırmızı Et Üretici
Birliğinin olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2014 olup, Bakanlık gerekti-
ğinde müracaat süresini uzatabilir.

(3) Üreticiden istenecek belgeler;
a) Dilekçe,
b) Aşağıdaki belgelerden biri;
1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzunun aslı,
2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura nüshası veya il/ilçe

müdürlüğü onaylı fatura dip koçanı fotokopisi/müstahsil makbuzunun aslı veya il/ilçe müdür-
lüğü onaylı dip koçanı fotokopisi.

c) İşletme Tescil Belgesi,
ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Vete-

riner Sağlık Raporu,
d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet veri tabanından alınan Ölü Hayvan Pasaportu,
e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onay-

lanmış kesim cetveli.
(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlükle-

rince birliklerden istenecek belgeler;
a) Ekinde, adına destekleme müracaatı yapılan yetiştirici ve birlik üye listesi bulunan

dilekçe,
b) KES veri tabanından alınan İcmal-1,
c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine üye olduğuna dair belge,
ç) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında istenilen belgeler.
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(5) Başvuruların KES veri tabanına kaydında uyulacak esaslar;
a) Destekleme için yapılan aylık müracaatlar 15 iş gününde il/ilçe müdürlüğü/kırmızı

et üretici birliklerince sisteme girilir.
b) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde

düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzu esas alınır. Fatura ve/veya müstahsil makbuzu
ekinde, kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin adı,
adresi, kesimhane yetkilisinin ve resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin
imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, kg olarak karkas ağırlığı, üreticinin adı ve soyadı,
telefon numarası, adresi ve kesilen hayvan sayısı bulunmalıdır. Kesim cetvelleri ile fatura/müs-
tahsil makbuzları uyumlu olmalıdır.

c) Kesimhanelerle ilgili bilgilerinin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden
il müdürlükleri sorumludur.

ç) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüş almak koşulu
ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verir. Veri girişi yetkisi alan birlikler,
KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;
a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme

ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
b) İcmal-1’e esas tablolar, veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulun-

duğu yerlerde bu birliklerce, bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.
c) KES veri tabanına veri girişleri, işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçeden yapılır.
ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetki-

lendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin
icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;
a) Hayvan kesimi ile canlı hayvan/karkas alım satımına ilişkin belgeler ve hayvan pa-

saportu aynı isme düzenlenmiş olmalıdır.
b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına

kaydedilmelidir.
c) Karkas ağırlığı en az 200 kg/baş olmalıdır.
ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibariyle geriye dönük 90 günlük besi süresini

Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış olmalıdır. Bu
süre;

1) Türkvet’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’teki
kayıt tarihleri arasıdır.

2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı mad-
desi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden ke-
sime gönderilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’teki kayıt tarihleri arasıdır.

3) Satış ile 2 nci, 3 üncü işletmelere nakil edildikten sonra kesime sevk edilen sığırlarda,
kesim ile Türkvet’teki işletmeye geliş tarihleri arasıdır.

4) İthal besilik erkek sığırlarda kesim ile il/ilçe müdürlüğünce tespit edilen işletmeye
geliş tarihleri arasıdır.

5) Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanlarda, kurbanlık depoda geçen sürede
90 günlük besi süresine dahil edilir.

d) Kesilen hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümü yapılır.
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e) Eksik ve hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında
uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır.

f) İnceleme sonrasında müracaat dosyaları tutanak ile ilgili birliğe iade edilir.
(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;
a) KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/il-

çe müdürlüğünce veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.
b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üreticilere ve yetiştirici/üretici birliklerine

duyurulmak üzere HAYGEM tarafından belirlenen icmal takvimi süresince tutanaklı olarak
askıya çıkarılır.

c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-
dirilerek sonuçlandırılır.

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;
a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlük-

lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlüklerince
yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve
KES veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir, onaylanarak HAYGEM’e
gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile KES’den alınan icmal-3 listelerini kontrol eder.
ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça Bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2

listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.
(10) Diğer hususlar;
a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve diğer eklerin örnekleri ile

desteklemeye ilişkin duyurular KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.
b) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını

zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.
c) KES veri tabanıyla ilgili çalışma usul ve esasları HAYGEM’ce belirlenir ve görev

yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre
tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile ko-
nuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafın-
dan alınır.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
MADDE 15 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı
hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner he-
kim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda
tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, hayvan sahiplerine
hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması
yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiri-
ciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp onaylanır. Sığır tüberkülozu yönünden müspet
sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri
ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın be-
lirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
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b) Mezbahada kesim sonrası sığır tüberkülozu tespit edildiğinde, mezbahanın bulun-
duğu mahalde İl/İlçe Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim hastalık raporu düzenler.
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri
yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhi-
linde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede
Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak sığır brusellozu hastalığı tespit edildi-
ğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi
kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belir-
lediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) Ruam hastalığında; Resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonu-
cunda veya Bakanlık enstitü müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede
Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belir-
lediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Ye-
tiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Has-
talıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve
Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

d) Koyun keçi brusellozu hastalığında; işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan alı-
nan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak koyun keçi bru-
sellozu hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde
yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yö-
netmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tan-
zim edilir.

e) Afrika at vebası ve sığır vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan
marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce afrika at vebası veya sığır vebası hastalığı
tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıy-
met takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalık-
larında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Taz-
minat Mazbatası tanzim edilir.

f) Kuş gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda has-
talığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belir-
lediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

g) Kuduz hastalığında, Bakanlık enstitü müdürlüğünce kuduz hastalığı tespit edilen sı-
ğır, koyun ve keçiler ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen
sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hay-
van Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan
İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ğ) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, has-
talığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten
sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhi-
linde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar
dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
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(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye
ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen
miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki
esaslara göre yapılır.

a) Ruam, sığır vebası, at vebası, kuş gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal
ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraf-
larının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın be-
lirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

b) Şap, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu hastalıklarında süt
hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha,
nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat
Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha,
nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat
Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karan-
tina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum
uygulaması nedeniyle hayvanlarda oluşan kayıplar için hayvan sahiplerine aşağıdaki esaslara
göre hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

a) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim
veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından
yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu
resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belir-
lediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın
belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Konjuktival brusella aşısı uygulanan gebe küçükbaş hayvanlarda oluşan atıkların,
aşı etkisi ile oluştuğu Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından tespit edildiğinde,
bu atıkların tespit edildiği epidemiyolojik ünitede bulunan ve aşı uygulanan tüm küçükbaş hay-
vanlarda görülen atıklar için hayvan sahiplerine atık yapan hayvan başına 100 Türk Lirası hay-
van hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır. Ödeme yapılacak hayvanların ve yapılan aşı-
lamaların veri tabanına kayıtlarının yapılmış olması şarttır. Ödemeler için Tazminat Mazbatası
ve Hak Ediş Belgesi düzenlenir.

(4) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde düzenlenen Tazminat Mazbatası çerçeve-
sinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-12) iki nüsha olarak tanzim
edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ve Tazminat Mazbatası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası
da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) İlgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığı tazminat desteği
ödemesi yapılır.

(6) Resmi kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta ol-
dukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek
satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi
veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı
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yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu
hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına
karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat
ödenmez.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
MADDE 16 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt

sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hay-
vanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme
ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve
üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce
Hastalıktan Ari İşletmeler için Tespit ve İnceleme Tutanağı (Ek-13) düzenlenir.

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise,
Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edil-
miş olmalıdır.

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalı-
dır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir
ünite bulunmalıdır.

d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda
kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş ol-
ması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlük-
lerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

e) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele
Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe mü-
dürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdür-
lüklerince hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası düzenlenir.

f) İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili
yönetmeliklerde belirtilen zamana göre teste tabi tutulması gereklidir.

g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdür-
lüklerince tespiti ve kontrolü yapılır. Hastalıktan ari işletmelerden gelen hayvanlar için ilgili
yönetmeliklerde belirtilen süreye dikkat edilerek testler yapılır ve ari işletmeye katılımı sağlanır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu
beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme destekleme-
den yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Teb-
liğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine
intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

h) Destekleme ödemesine esas hak ediş belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası
hastalıktan ari işletme sertifikası ile birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe mü-
dürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza
edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/ 2013 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla ka-
tılan hayvanlar için 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş belgesi tanzim edilir
ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bu-
lunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal
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değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş belgesi doğum yoluyla katılan, 31/12/2013
tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir. Doğum yoluyla katılan erkek hay-
vanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/ 2013 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim
altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edil-
dikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2013 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş belgesi
tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir.
İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada
yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek hak ediş belgesi işletmeye ari olarak
katılan, 31/12/2013 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir
kez olmak üzere destekleme ödemesi Hastalıklardan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikasına
Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-14) ne göre banka şubesince yapılır.

(2) Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan
işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki
esaslar dahilinde destekleme ödemesi yapılır.

a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destek-
leme Müracaat Formu (Ek-15) ile İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapar.

b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak
Ediş Belgesi (Ek-16) iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile
birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da İl/İlçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

Programlı aşı uygulamaları
MADDE 17 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların des-

teklenmesi, aşağıdaki esaslara göre yapılır;
a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar resmi veteriner hekim, veteriner sağlık tekni-

keri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu prog-
ramlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise Veteriner Hekimleri Odaları ile yapılacak
protokol çerçevesinde programlı aşılamalar serbest veteriner hekimlere yaptırılabilir.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden (şap, brusella konjukti-
val), aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk
Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna
göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

c) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, ko-
yun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun
ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival
aşıları destekleme kapsamındadır. Şap ve brusella aşıları aynı anda uygulanmayacaktır.

ç) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile
teknisyenleri, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve
hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan Veteriner
Hekimleri Odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını ta-
mamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

e) Bakanlığın programlı aşılamaları için Veteriner Hekimleri Odaları ile yapılan proto-
kol çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti, araç,
benzin, sarf malzemesi vb. tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl
müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret
talep edilemez.
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f) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri
Odaları program dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm
büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme
primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler
küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.

g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Bi-
yolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş hay-
vanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını TÜRKVET kayıt sistemine, küçükbaş hayvanlarla ilgili
bireysel aşı kayıtlarını KKKS kayıt sistemine uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleye-
ceklerdir. Desteklemeler veri tabanında kayıtlı aşılamalar için verilecektir. İl/ilçe müdürlükleri
hakediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp ya-
pılmadığını kontrol edeceklerdir.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest ve-
teriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, Veteriner Hekimleri Odaları Prog-
ramlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-17) ile il müdürlüğüne
başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, Serbest Veteriner Hekimlere ait Hayvanların Tanım-
lanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir Serbest Vete-
riner Hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-18)
ve Veteriner Hekimleri Odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-19) bulunmalıdır.

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekimleri
Odası adına tek bir Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-20), il mü-
dürlüğü tarafından tanzim edilir protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Dü-
zenlenen İcmal Formu (Ek-21) ile birlikte GKGM’ne gönderilir.

i) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan
hayvanlardan kan alınıp ilgili enstitü müdürlüğüne (Şap Enstitüsü, Pendik V.K.E.M.) bağışıklık
kontrolü yaptırılacaktır.

j) Onaylanan protokolün gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayı-
cılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

k) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbu-
zunun aslına kırmızı renkli olarak "Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır" kaşesi basılarak
imza altına alınır.

Yurt dışından tedarik edilecek kaba yemin desteklenmesi
MADDE 18 – (1) TKK mevzuatı dahilinde yurt dışından tedarik edilecek olan kaba

yemin, mahallinde yetiştiriciye teslimindeki kilogram maliyeti Kararda belirtilen fiyat üzerinde
oluştuğu takdirde, farkının TKK üzerinden çiftçilere ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Hayvan yetiştiricilerinin talepleri alınarak, 30/4/ 2013 tarihine kadar yetiştiricilere

dağıtımı yapılır.
b) Kararın 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında belirtilen fiyat farkının oluşması du-

rumunda yetiştiricilerden alacağın devri sözleşmesi ile muvafakatleri alınır.
c) Desteklemeye esas icmallerin oluşturulması için hazırlanacak listeler, kooperatiflerce

kontrol edilerek imzalanıp onaylanarak Bölge Birliklerine, Bölge birlikleri ise kontrol ederek
imzalayıp onayladıktan sonra TKK Merkez Birliğine gönderir. Merkez Birliği ise bölge bir-
liklerince gönderilen çizelgeleri ödemeye esas icmal şeklinde hazırlayarak kontrol eder imza-
layıp onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderir.
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ç) Bakanlık, TKK’ce gönderilen icmali esas alarak ödemeyi ilgili hesaba gönderir.
d) İşleme esas tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, ilgili kişi ve kuruluş doğrudan

sorumludur. Belgeler ilgili birimlerce en az 5 yıl süre ile saklanır.
Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi
MADDE 19 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin

desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Desteklemeden yararlanacaklar: Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan

ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştiriciler/yetiştirici birlikleri
bu desteklemeden yararlanabilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, ko-
ruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hay-
vancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik
dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiri-
ciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı: Hayvan ırklarını yerinde koruma ve geliştirme ama-
cıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden her-
hangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için, TAGEM’in
talebi yeterli olmakla beraber projenin uygulanacağı il/ilçe müdürlüklerinin ve/veya yetiştirici
birliklerinin yazılı başvurusu sonucu taraflarla iletişime geçilerek, yapılacak teknik değerlen-
dirme sonucunda hayvan ırk ve sayıları ile alt proje sayısı belirlenir. İl/İlçe müdürlükleri 2013
Eylül ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

c) Desteklenen ırklar;
1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar: Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gök-

çeada, Karagül, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırk-
larımızdan Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Osmanlı (Gür-
cü), Kaçkar, İspir ve Hatay (Halep) keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Ana-
dolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda
ırklarımızdan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan Kafkas arısıdır. Yetiştiricilere; koyun, keçi,
sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni
başına, destekleme ödemesi yapılır. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi
ırklarımızda; her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 19.000 başı; yerli
sığır ve manda ırklarımızda 1.500 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 10.500 başı;
Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri
koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.

2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar ve sayıları; (d) bendinin (2) numaralı alt ben-
dinde verilmiştir. Verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan
koç/teke) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun
doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan
yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde ola-
caktır. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda, damızlıkta kulla-
nılan manda boğası ve 15/8/2013 tarihi itibariyle (15/8/2013 dahil) bir yaşını dolduran ve proje
kapsamında damızlığa ayrılan manda yavrusu üzerinden yapılır. Geliştirme projesinde yer alan
yetiştiriciler birliğe üye olmak zorundadır. Birlik TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan proje
çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, süt ölçümü, tartım ve kırkım gibi her alt
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projede belirtilen kayıtları, teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri ye-
rine getirir. Yetiştirici projede bulunduğu süre içerisinde kayıtlı hayvanlarına ait ölüm ve zo-
runlu kesim belgelerini muhafaza eder. Geliştirme projesine alınan hayvanların bakım, besleme
ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda
destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum,
satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme
yapılmaz.

ç) İstenecek belgeler;
1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Başvuru Dilekçesi (Ek-22),
2) Hayvan Genetik Kaynakları Geliştirme Başvuru Dilekçesi (Ek-23),
3) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Destekleme Hakediş Formu (Ek-24),
4) Koruma Amaçlı Desteklenen Irklar için İkamet İlmühaberi,
5) Sözleşme,
6) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Elit Sürü Yetiştiricileri Destekleme

Hakediş Formu (Ek-25),
7) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban Sürü Yetiştiricileri Destekleme

Hakediş Formu (Ek-26),
8) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında Anadolu Mandası Yetiştiri-

cileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-27).
d) Uygulama Esasları;
1) Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan

iller;
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3) Yerinde koruma ve geliştirme esasları;
-Yerinde koruma: Destekleme, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde geçen illerin Se-

çim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun ko-
ruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre illerde destekleme
uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak,
son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında
ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan yetiştiricilerin aynı
köyde ikamet etmesi tercih sebebidir. Belirtilen sayıda hayvan, bir yetiştiricinin elinde bulun-
muyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. Kafkas arı ırkı
için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir. Koruma
sürüsünde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz
ve her hayvan numaralandırılarak kayıt altına alınır. Destekleme alacak yetiştiricinin sahip ol-
duğu hayvanın türü, ırkı ve sürü büyüklüğüne göre damızlıkta kullanılacak dişi ve erkek oranı
sözleşmede belirlenen sayıda olacaktır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek
hayvan sayısı 16 baştan, dişi sayısı ise 56 baştan az olmayacaktır. Yerinde koruma destekle-
mesinden yararlanan yetiştirici, enstitü/istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen
kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavru-
lardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına
alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Destekleme kapsamına
alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından şüphe edilmesi veya hastalığın görül-
mesi durumunda, derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek resmî veteriner hekimin
müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik
muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vajinal sıvap ve benzeri örneklerin alı-
narak laboratuvar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

-Yerinde geliştirme: Seçilecek yetiştiricilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan
saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projesi çerçevesinde yetiş-
tirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her ilde uygulamaya
konulacak proje, en fazla 6.300 baş hayvan içeren alt projelerden oluşur. Her alt proje, kontrollü
çiftleştirilen en az 1.000 baş elit anaç koyun/keçi ile en fazla 5.000 baş anaç koyun/keçi ve 300
baş koç/tekeden oluşur. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş anaç hayvan sayısı; alt pro-
jelerde toplam 1.000.000 baş hayvanı geçmeyecektir. Projede damızlıkta kullanılacak dişi hay-
vanlar aşım mevsiminde 1 (bir) ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç/teke
altı koyun/keçi sayısı, Sakız ırkı koyunlar ile Kilis ve Türk Saaneni ırkı keçilerde en az 40 baş,
diğer ırklar için en az 80 baş ve üzeri olacaktır. Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu man-
dası ırkında, her ilde uygulamaya konulacak proje, en az 900 baş hayvan içeren alt projeden
oluşur. Alt projelerde toplam hayvan sayısı 24.000 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak
dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olacaktır.

4) Sözleşme;
-Koruma amaçlı desteklemelerde; enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici arasında üç

yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapıl-
maz. Yetiştirici her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini göster-
meyen hayvanları yetiştirmeyeceğini taahhüt eder. Sözleşme süresi sona ermeden mücbir se-
bepler dışında (doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan has-
talık, tutukluluk) her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştirici, aldığı desteği yasal
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faizi ile geri öder. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği tak-
dirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç
bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitü/istasyona devredi-
lebilir.

-Geliştirme amaçlı desteklemelerde; destekleme kapsamına alınan yetiştiriciler adına,
birlik ile il/ilçe müdürlüğü arasında sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen
yetiştirici/birliğe destekleme ödemesi yapılmaz. Sözleşme süresi sona ermeden mücbir sebepler
(doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan hastalık, tutukluluk)
ile Proje Uygulama Esaslarında belirtilen diğer hususlar hariç, her ne suretle olursa olsun pro-
jeden ayrılan ya da çıkarılan yetiştirici/birlik aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Projede ek-
silen materyal sayısı, Proje Yürütme Kurulu kararı ile mevcut yetiştiriciler öncelikli olmak
üzere yeni yetiştiricilerle sözleşme yapılarak tamamlanır. Gerek görüldüğü takdirde, projeden
ayrılan yetiştiricilere ait döl kontrolü yapılmış erkek hayvanlar rayiç bedeli mukabilinde Ba-
kanlık/birlik tarafından satın alınabilir.

e) Müracaatların değerlendirilmesi;
1) Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar.
f) Hakediş ve ödemeler;
1) Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sü-

rülerinde, proje liderinin düzenleyeceği yetiştirici bazlı icmal doğrultusunda il/ilçe müdürlü-
ğünün hazırlayacağı hakediş belgesi elektronik ortamda ve yazı ile TAGEM’e gönderilir.
TAGEM’de incelenen ve düzenlenen hakediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 20 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200
sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça
kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı
kooperatifleri, üyelerine ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında
da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı al-
tında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici

örgütüne üye üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez
birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla
yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Ban-
kadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üze-
rinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il
müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kap-
samında arşivlenmesinden yetiştirici/üretici örgütü yönetim kurulu sorumludur.

(3) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde
nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.

(4) Yetiştirici/üretici örgütleri, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üye-
lerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz.
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(5) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranmayan destekleme ödemeleri doğrudan
yetiştiriciye yapılır.

(6) Bu Tebliğin 18 inci maddesinde yer alan ödemelerle ilgili olarak, üstlendiği hiz-
metlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu
TKK’ya ayrıca ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 22 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şart-

larını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.
(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının

uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.
(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il

müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e gönderilmeden önce ör-
nekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5 e tekabül eden oranda denetim
yapar; kamu zararına dair bir karine olması durumunda, söz konusu destek kaleminin tamamı
incelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan ye-
tiştirici/üretici örgütleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi ya-
pılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin
alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere dayalı olarak, ödeme yapılır.

(5) Hayvan genetik kaynaklarının korunmasında ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin
konularda Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komis-
yonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konularında ise, Proje Yürütme
Kurulu yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular Bakanlığa
bildirilir.

Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 23 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 24 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine
doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları
belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek
dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il mü-
dürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı des-
teklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yü-
rütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine
göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri dü-
zenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutu-
lurlar.
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(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlük-
leri sorumludur.

(5) Desteklemeden men cezası il/ilçe müdürlüğü teklifi ile mülki idare onayıyla uygu-
lanır.

(6) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 7 iş günü içinde öde-
mediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 iş günü içinde il müdürlüğüne bil-
dirmediği tespit edilen yetiştirici/üretici örgütleri hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il
müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiş-
tirici/üretici örgütleri yazılı olarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamı durumunda; yönetim ku-
rulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır.

Sorumluluk ve arşivleme
MADDE 25 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-
tendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde
en az 5 yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde;
a) 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılığın Des-

teklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Ait Uy-
gulama Tebliği (Tebliğ No: 2004/21),

b) 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılığın Des-
teklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği
(Tebliğ No: 2005/47),

c) 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılığın Des-
teklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2010/13),

ç) 6/5/2011 tarihli ve 27926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Destek-
lemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/26),

d) 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Destek-
lemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/49),

e) 17/7/2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Genetik Kay-
nakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
(Tebliğ No: 2012/54),

yürürlükten kaldırılmıştır.
Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/49)
hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler ilgili tebliğ hükümle-
rine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE
ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ 

DIŞINDA SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA 
TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2013/8)

MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat
ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlem-
lerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları,
2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygu-
lanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinde belirlenen
akdi ve gecikme faiz oranlarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 27/5/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
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25/5/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Mayıs 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28657 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 

İLAM ÖZETİ 

Esas No   : 2012/156 

Karar No : 2012/282 

Mahkememizin 19/12/2012 tarih ve 2012/156 Esas 2012/282 Karar ile Fuat ve İlham 

oğlu, 1993 D.lu Sanık MUHAMMED YASİN'in 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçundan, 4733 

S.Y 8/4 maddesi, TCK'nun 62/1, 52/2. maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 80,00 TL Adli 

para cezası cezalandırılmasına, TCK'nun 51. maddesi gereğince hapis cezasının 

ERTELENMESİNE, suça konu eşyaların 5607 S.Y 13/1, TCK'nun 54. maddesi gereğince 

müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayımına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 3625 

—— • —— 
Ankara 12. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2011/542 

Karar No : 2012/293 

Mahkememizin 26.04.2012 gün ve 2011/542 esas 2012/293 karar sayılı kararı ile Enver 

oğlu, 1982 doğumlu, Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karacadağ nüfusuna kayıtlı HAMİT 

ASLANALP hakkında; 

1 - Mağdur Duygu Kırkaçoğlu'nu kuru sıkı tabanca ile tehdit suçundan beraatine, 

2 - Tabanca ile kavga sırasında havaya ateş ederek Kadir Kırkaçoğlu'nu tehdit etmekten; 

TCK.106/2-a , 29, 62 maddeleri gereğince sonuç olarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

3 - Tabanca kabzası ile mağdur Kadir'i yaralamaktan; TCK. 86/2, 86/3-e, 29, 62, 52/2 

maddeleri gereğince sonuç olarak 1.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın 

suçta kullandığı tabanca ile bu tabancaya ait şarjörün zor alımına, 

4 - Mağdur Duygu Kırkaçoğlu'nu basit bir tıbbi müdahale ile yaralamaktan; TCK. 86/2, 

29, 62, 52/2 maddeleri gereğince sonuç olarak 1.000,00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, toplam 151,00 TL yargılama giderinin sanıktan alınmasına karar verilmiş 

olup, sanık bütün aramalara rağmen bulunup tebligat yapılamamıştır. 

7201 Sayılı Yasa gereğince iş bu ilamın Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında ilanına, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 

verilmiş olup, ilan olunur. 4429/1-1 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2012/21 

KARAR NO : 2013/435 Müt. 

İzin Tecavüzü suçundan sanık Nizamettin ve Güllü Oğ. I978 D.lu, Erzurum, Hınıs, 

Söğütlü Ky. Nfs. Kyt.lı Gani KARAMAN hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 

15.04.2013 gün ve 2012/21 Esas-2013/435 Müt. Karar sayılı kararıyla; 

Mahkememizin 26.07.2012 tarihli, 2012/21-314 E-K sayılı kararıyla hükümlü Gani 

KARAMAN hakkında "İzin Tecavüzü" suçundan 10 ay hapis cezasının İNFAZ 

EDİLMEMESİNE ve bu hükmün, 

"Sanık P.Er Gani KARAMAN'ın 23.11.1999-26.12.2008 tarihleri arasında izin tecavüzü 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-b maddesi uyarınca BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali, suçunu samimi ikrarı lehine takdiri hafifletici sebep kabul 

edildiğinden T.C.K.'nun 62/1'inci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 

NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK.'nın 231/5'inci maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

CMK.'nın 231/8'inci maddesi gereğince sanığın beş yıllık denetim süresine tabi 

TUTULMASINA, 

Sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA 

Sanığın beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün 

AÇIKLANMASINA, aksi takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

davanın DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE," şeklinde UYARLANMASINA karar verilmiş 

olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 

7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3587 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME İLANI 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 

09/05/2013 Tarihli 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; 31/05/2013 saat 10.00’da 

yapılcak olan 2013/57399 ihale kayıt nolu ‘’3.0 T Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi’’ 

ilanında yer alan 5.1 maddesi 24/05/2013 tarihli 2172 sayılı zeyilnameye istinaden yapılan 

değişiklik. 

Aşağıdaki gibi değişmiştir; 

5-1. İhale için Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar 

da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede aşağıdaki 

formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide 

kullanılacaktır. 

                                              Teklif edilen fiyat 

Efektif Fiyat = ------------------------------------------------------ 

                                  (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100) 

 

1. DSV değeri 30(otuz) cm iken magnetin tipik homojenitesi en fazla 0,05 (sıfır virgül 

sıfır beş) ppm olan sistemler için nispi ağırlık 10 (on) puan. 

2. Sinyali magnet üzerinde sayısallaştırıp, optik kablo ile magnet odasından çıkartan 

(Optik RF’li) sistemler için nispi ağırlık 10 (on) puan 

 4473/1-1 
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NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ağrı Şeker Fabrikası Iğdır Kantarında Bulunan Seyyar Pancar Boşaltma Makinesinin 

Burdur Şeker Fabrikası Alagöz Kantarına Taşınması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/65992 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eski Erzurum Yolu 5. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Çift Taraflı Pancar Boşaltma Makinesi Nakliye 

İşidir. 

b) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Iğdır Merkez Kantarından Burdur 

Şeker Fabrikası Alagöz Kantarına taşınacaktır. 

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/06/2013 Cuma günü, saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 50,00 (ElliTL.) karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler, 07.06.2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 45  (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4459/1-1 

—— • —— 
DESTEK PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nca, “Destek Personeli Hizmeti’’ idari ve Teknik Şartnamede belirtilen 

esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 750,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 10 HAZİRAN 2013 günü saat 10.00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale zarfı aynı gün saat 16.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4443/1-1 
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OKSİJEN SAFLIK ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

“Oksijen Saflık Ölçüm Cihazı Mal Alım İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2013/61858 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40. Km. PK:27 Ören-
Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 - 532 30 01 
c) Elektronik posta adresi  : keas@keas.gov.tr 
2 - İhale konusu İşin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı Kemerköy Termik Santralı’nın 
hidrojen üretim tesisinde kullanımına ihtiyaç duyulan 1 
(bir) adet oksijen saflık ölçüm cihazının temini ve montajı 
işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Ören Milas / MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 
90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 11/06/2013 Salı, saat 14:00 
1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 
posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 
Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 no’ lu hesabına yatırmak zorundadır. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 
dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 
olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

2 - Teklifler, 11/06/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir. 
5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İstekliler, teklif ettikleri cihaza ilişkin orijinal ürün kataloglarını teklifleriyle birlikte 

sunacaklardır. 
8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ 
Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 ncü maddesinin (g) bendi 
kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 
yapılacaktır. 

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir 
 4285/1-1 
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5 SET HALİNDE KRİSTALİZATÖR MEKANİK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan, 5 Set Halinde Kristalizatör Mekanik Parçaları 

Satın Alımı işi olup, Şartname eklerinde detaylandırılmıştır. 

İhale Kayıt No : 2013/66223 

1. İdarenin  

a) Adresi  : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA 

b)Telefon-Faks Numarası : 0 274 461 34 00 - 274 461 34 03  

c) Elektronik Posta Adresi  : emet-ticaret@etimaden.gov.tr 

2. İhale Konusu İşin  

Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Teknik Şartnamede 

Özellikleri Belirtilen, 5 Set Halinde Kristalizatör Mekanik 

Parçaları Satın Alımı İşi 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle 

temin edilebilir.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü  

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik - Keçiören/ANKARA 

Tel: 0 312 294 20 00 ) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü  

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü  

(Halit Ziya Bulvarı No: 1/İZMİR Tel: 0.232.484 37 17) 

5. Teklifler, 03.06.2013 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İhalenin  

a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi - Saati: 03.06.2013 - 14.00  

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre. 

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 
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a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi. 

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

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

7.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,  

7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

7.1.10. İş Deneyim Belgesini,  

İstekliler, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif 

edilen bedelin %25’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş deneyimlerini 

sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımları İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

7.1.10.1. Her türlü Duplex Karbür alım satım ve dublex karbürden yapılan her türlü imalat 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte 

serbesttir. 4415/1-1 
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CLAYTON LOKOMOTİF KOLEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Clayton lokomotif kolektörü alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/62868 

Dosya no : 1321052 

1 - İdarenin: 

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 Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Clayton lokomotif kolektörü (1 adet) 

b) Teslim yeri  : Karadon TİM Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğü 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 

3) İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:2     ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06.06.2013 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, 
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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, 

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; 

4.3. TSE vb. kalite uygunluk belgeleri (teknik şartnamede istenen malzemeler için) 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 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 Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 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 06.06.2013 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. 4381/1-1 
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1 ADET 4D (DÖRT BOYUTLU) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI 

VE 1 ADET 2D (İKİ BOYUTLU) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ 

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı ve 1 adet 2D (İki 

Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/62647 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

İncivez/ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10/1478    Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli Doppler 

Ultrasonografi Cihazı, 

  1 adet 2D (İki Boyutlu) Renkli Doppler 

Ultrasonografi Cihazı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : B.E.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süreleri 1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli 

Doppler 

  Ultrasonografi Cihazı ve 1 adet 2D (İki Boyutlu) 

Renkli Doppler 

  Ultrasonografi Cihazı için işe başlama tarihinden 

itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampus Memur 

Yemekhanesinde İncivez/ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 04/06/2013 Salı günü Saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.1.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler 

sunulacaktır. 

4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altından teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.1.3. Yüklenici firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti 

karşılığı 8 (Sekiz) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı kabul etmelidir. 

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL  (Elli Türk lirası) 

karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 04/06/2013 Salı günü Saat:14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK 

adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 1 adet 4D (Dört Boyutlu) 

Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı ve 1 adet 2D (İki Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi 

Cihazı için 60 (Altmış) takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4278/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013-2014 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı temini ve istifleme hizmeti 

yaptırılacaktır 

İhale kayıt numarası : 2013/66590 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25.000 ton kireçtaşının Fabrikamız stok sahasına 

teslimi ve istiflenmesi 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamıza 27 km. uzaklıktaki Hacılar Köyü 

mevkiindeki Burdur İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım 

Müdürlüğü’ne ait taş Ocağı ve Burdur Şeker 

Fabrikası stok sahası 

c) İşin süresi : Tahmini 122 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/06/2013 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 07/06/2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 

 4460/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/979 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4453/1-1 

————— 

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2007/560 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4454/1-1 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 

Kurumumuz personeli Fethi ÇALIK hakkında, Fon Denetim Daire Başkanlığı tarafından 

düzenlenen 08.01.2013 tarih ve DS-2013/1 no’lu Disiplin Soruşturma Raporunda 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi gereğince özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün 

göreve gelmeyenlere uygulanan devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi gerektiği 

kanaatine ulaşılması ve olayın Fon Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine, Kurulun 

11.04.2013 tarihli ve 4 sayılı kararı ile Fethi ÇALIK’ın “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası 

ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Karar ile ilgili olarak Fethi ÇALIK’a tebligat yapılmak istenmiş, ancak Kurumumuza 

bildirdiği adresinde bulunamadığı gibi adres kayıt sisteminde bulunan adresinin silinmesi 

sebebiyle kendisine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir. Bu 

sebeple, yukarıda anılan Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ilanen tebliğ olunur. 4430/1-1 

—— • —— 
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 Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bölümleri’ne öğretim üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve 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 Doçent 

kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 

(4 takım), profesörlüğe başvuracak adayların (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 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Diş 

Hekimliği 

Protetik Diş 

Tedavisi 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliği Protetik Diş 

Tedavisi Dalı alanında profesör 

olmak veya bu alanda Doçentlik 

ünvanını aldıktan sonra en az 5 

yıl süreyle çalışmış olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 

Hukuk 

Felsefesi ve 

Sosyoloji 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliği Hukuk Felsefesi ve 

Sosyoloji Anabilim Dalı 

alanında profesör olmak veya 

bu alanda Doçentlik ünvanını 

aldıktan sonra en az 5 yıl 

süreyle çalışmış olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji 

Toplumsal 

Yapı ve 

Değişme  

Prof. 

Dr. 
1 

Toplumsal Yapı ve Değişme 

Anabilim Dalı alanında 

çalışmaları bulunmak, yüksek 

lisans ile doktora tezleri 

yönetmiş ve idari deneyimi 

olmak, en az dört yıl profesör 

kadrosunda çalışmış olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi 

Programı 
- 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliği Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

alanında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak.  

 4425/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kemer İlçesi, Göynük Belediyesi, 200 ada, 1 parsel üzerindeki 51889 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile 

sorumlu denetim elemanları Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:1550, Oda Sicil No:17942), Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:1567, Oda Sicil No:17506), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:7796, Oda Sicil No:10069) ve Fatih ARISOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:57691) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre 

denetlemediğinden ötürü, 27.01.2010 tarihli ve 27475 sayılı, 05.03.2010 tarihli ve 27512 sayılı 

Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 147 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin, aynı Kanunun “Denetim 

faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.maddesinde yer alan “....Faaliyeti üç 

defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi 

Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 147 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4392 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4396/1/1-1 

————— 

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kepez İlçesi, 2109 ada, 15 parsel üzerindeki 124142 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 

147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim 

elemanları Adem ÜNALDI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3012, Oda Sicil 

No:9247), Abdulcelil HAKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5747, Oda 

Sicil No:31362), Süleyman YILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:5961, Oda Sicil No:9565) ve Ferit ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:60265) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4393 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4396/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Astan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kepez İlçesi, 1890 ada, 7 parsel üzerindeki 253021 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları 

Yönetmeliği’nin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 47337-49525 

Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 

(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4394 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4396/3/1-1 

————— 

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kepez İlçesi, 5372 ada, 11 parsel üzerindeki 537429 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 36484 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ömer 

TÜLÜBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1331, Oda Sicil 

No:10969), Zekiye YAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7969, Oda Sicil 

No:15772), Bekir ARI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5921, Oda Sicil 

No:6063) ve Fuat AKSOY’un ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64174) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 

9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4395 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4396/4/1-1 

————— 

Askule Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 4103 parsel üzerindeki 144199 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı 

Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42443 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 

denetim elemanı Selma İNCEKARA’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:6956, Oda Sicil No:8205) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 

(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4396 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 4396/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kepez İlçesi, 10458 ada, 7 parsel üzerindeki 546743 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:6551, Oda Sicil No:6416), Ömer UYSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:5823, Oda Sicil No:7699), Etem ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12539, Oda Sicil No:22849), Gürkan CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5639, Oda Sicil No:20709) ve Teoman TEZGEL’in  (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67851) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4397 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4396/6/1-1 

————— 

Gazi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Ünaldı Mahallesi, 90 pafta, 1709 ada, 5 parsel üzerindeki 

656994 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26437 Ticaret Sicil No ile Gaziantep 

Ticaret Odasına kayıtlı 418 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gazi Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa DOĞAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4701, Oda Sicil No:24141), Mehmet Ali KUZU (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6598, Oda Sicil No:13598), sorumlu 

denetim elemanları Ünal GÜDEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6927, 

Oda Sicil No:14913) ve Kemal ÖZİNAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:61212) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4398 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4396/7/1-1 

————— 

Ebrar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Yeditepe Mahallesi, 156/2 pafta, 4057 ada, 10 parsel 

üzerindeki 648503 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 32584 Ticaret 

Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 895 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ebrar 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Bilge Kaan ÖZDAL (Şirket Müdürü, İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75642), Mehmet KANKILIÇ (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67819), sorumlu denetim elemanları Doğan İYİKOÇAK (Elektrik 
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Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1519, Oda Sicil No:1809), Mehmet 

YILDIRIM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6913, Oda Sicil 

No:20056), Nihal ÖZSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15478, Oda Sicil 

No:6074), Lütfi YÜKSEKBİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11478, Oda Sicil No:15425) ve İsmail ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:56419) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4399 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4396/8/1-1 

————— 

Güneydoğu Anadolu Yapı Denetim Müh.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Binevler Mahallesi, 147 pafta, 141 ada, 294 parsel 

üzerindeki 650154 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26402 Ticaret 

Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 423 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Güneydoğu Anadolu Yapı denetim Müh.Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi  Mehmet 

BULUT (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54825), Hüseyin 

GÖĞÜŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2015, Oda Sicil No:8354) sorumlu 

denetim elemanları Erdoğan ÇALIŞKANTÜRK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:7090, Oda Sicil No:4591), Mehmet TEMİN (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5787, Oda Sicil No:5468), Ali HAVUÇCUOĞLU (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11846, Oda Sicil No:3425), Mehmet AKÇA (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2407, Oda Sicil No:18138) ve Ali SEVER’in 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54295) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4400 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4396/9/1-1 

————— 

Genel Müdürlük Makamının 09.05.2013 tarih ve 4353 sayılı Olur'u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Yada Grup Yapı Lab. Sos. Hiz.Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.(Edirne Şubesi)'nin Eski Londra 

Asfaltı Ekşioğlu İş Merkezi No: 8 EDİRNE adresinde bulunan zemin malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 27.12.2011 tarih ve 413/3 sayılı 

karan ile verilen 337 nolu "Laboratuvar İzin Belgesi" iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin 

firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun(MYDK) 18.04.2013 tarih ve 451/5 nolu karan ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4397/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/154818 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Osmaniye İl Özel İdaresi İl/İlçe Osmaniye/Merkez 

Adresi 
Adnan Menderes Mahallesi Adnan 

Menderes Caddesi No:19 
Tel-Faks 328 814 11 70-328 812 08 49 

Posta Kodu 80000 E-Mail bilgi@osmaniyeozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Okur-Ak İnşaat Gıda Kırtasiye 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Şevki Akgünler 

Adresi 

Hacı Osmanlı Mahallesi Büyük 

Cami Sokak Okur - Ak İşhanı 

Birlik Taksi Bitişiği No:8/3 

Merkez/Osmaniye 

Hacı Osmanlı Mahallesi Büyük 

Cami Sokak Okur - Ak İşhanı Birlik 

Taksi Bitişiği No:8/3 

Merkez/Osmaniye 

T.C. Kimlik No.  436 816 233 28 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
632 002 02 91  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3725  

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 (  ) 

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: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Gümüşhane İl Özel İdaresi İl/İlçe Gümüşhane/Merkez 

Adresi Yenimahalle Gümüşhane Tel-Faks 456 213 10 31-213 37 44 

Posta Kodu 29000 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bekir Kayahan  

Adresi 
Kaledibi Mah. Cumhuriyet Cad. 

Torul/Gümüşhane 
 

T.C. Kimlik No. 17075118516  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl/İlçe Afyonkarahisar/Merkez 

Adresi 
Hacı Mahmut Mahallesi 

Dervişpaşa Caddesi No:4 a 
Tel-Faks 272 213 79 11-214 05 09 

+ 03100 E-Mail afyon@afyonozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Susuz Belediyesi  

Adresi Susuz Kasabası / Afyonkarahisar  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Tınaztepe V.D. 784 002 1384  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Gaziantep/ Şehitkamil 

Adresi 
Yaprak Mah. Sinler Sok. No:18/A 

27400 Şehitkamil/ Gaziantep 
Tel-Faks 0342 323 24 29-0342 326 11 93 

Posta Kodu 27400 E-Mail şehitkamil27@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Denizdelen  

Adresi 
Etiler Mah. Fato Paşa Cad. No:1/2 

Şahinbey/ Gaziantep 
 

T.C. Kimlik No. 46372096760  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4703 Kırıkkale İli Merkez Yenimahalle 1. Etap Kentsel Yenileme

(Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların

Kırıkkale Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında

Karar

TEBLİĞLER

— İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2013/22)

— Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)

— Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma

Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler

Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sayı: 2013/8)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/85, K: 2012/109 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/126, K: 2012/110 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/96, K: 2012/206 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/95, K: 2013/9 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2013/36, K: 2013/53 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


