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Karar No. 1046

Karar Tarihi: 13.7.2013

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 14 Temmuz 2013 Pazar gününden başlamak ve
1 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun
13 Temmuz 2013 tarihli 139’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5034
Ekli “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun
Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi
Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 13/6/2013 tarihli ve 2973 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004
tarihli ve 5233 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Milli Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI
HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ İLE 28/12/2005 TARİHLİ VE
5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN
BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİNİN
UZATILMASINA DAİR KARAR
Süre uzatımı
MADDE 1 – (1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci,
3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında
yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin,
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 28/12/2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun geçici
1 inci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 2/4/2012 tarihli ve
2012/2996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
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Karar Sayısı : 2013/5048
1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca dövizle askerlik hizmeti
yükümlüleri tarafından ödenmesi gereken döviz miktarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli
Kararın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 1890 sayılı
yazısı üzerine, anılan Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ

C. YILMAZ

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı

Milli Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

8/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5048 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesi
uyarınca dövizle askerlik hizmeti yükümlüleri tarafından ödenmesi gereken 10.000 Avro tutarındaki döviz miktarı 6.000 Avro olarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

19 Temmuz 2013

69471265-305-6468
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Temmuz 2013 tarihinde Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Temmuz 2013

68244839-140.03-218-483
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 19/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6468 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Temmuz 2013 tarihinde Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
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T.C.
BAŞBAKANLIK

19 Temmuz 2013

69471265-305-6505
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Temmuz 2013 tarihinde Litvanya Cumhuriyeti’ne
giden Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Temmuz 2013

68244839-140.03-219-487
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 19/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6505 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Temmuz 2013 tarihinde Litvanya Cumhuriyeti’ne
giden Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2013/11
Prof. Dr. Ayşe SOYSAL'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yükseköğretim
Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi uyarınca,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin EROL seçilmiştir.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
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ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/438
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çocuk Hizmetleri Genel
Müdür Yardımcılığına, Osman ÇAKIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Fatma ŞAHİN
Başbakan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/439
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Yardımlar Genel
Müdür Yardımcılığına, Ümit GÜNER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Fatma ŞAHİN
Başbakan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/440
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Erzurum Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah YURT’un
atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Fatma ŞAHİN
Başbakan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 7

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/441
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Erzincan Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Muhammer DOĞAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN

Fatma ŞAHİN

Başbakan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/442
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Artvin Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Adem
KARAMEŞE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Fatma ŞAHİN
Başbakan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/443
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bartın Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne, Orhan KÜLEKÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Fatma ŞAHİN
Başbakan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/447
1 – Açık bulunan Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa
YILMAZ’ın atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN

Taner YILDIZ

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/448
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Şinasi DEMİRBAŞ’ın atanması, 657 sayılı
Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN

Suat KILIÇ

Başbakan

Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/458
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Strateji Geliştirme Başkanlığına İdari ve Mali
İşler Dairesi Başkanı İsmail USTAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN

Muammer GÜLER

Başbakan

İçişleri Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/459
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne İller İdaresi
Genel Müdür Yardımcısı Ali FİDAN’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Muammer GÜLER
Başbakan
İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanlığından:

—— • ——

Karar Sayısı : 2013/460
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu I. Hukuk Müşavirliğine Hukuk Müşaviri Ahmet
SARAÇ’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Muammer GÜLER
Başbakan
İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanlığından:

—— • ——

Karar Sayısı : 2013/461
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne Mahalli
İdareler Genel Müdür Yardımcısı Ömer DOĞANAY’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Muammer GÜLER
Başbakan
İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanlığından:

—— • ——

Karar Sayısı : 2013/462
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına Hukuk
Müşaviri Birhan USLU’nun atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi
ile 6458 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Muammer GÜLER
Başbakan
İçişleri Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/463
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19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Muammer GÜLER
İçişleri Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/451
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Kahramanmaraş İl Millî
Eğitim Müdürlüğüne, Mesut ALKAN'ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Nabi AVCI
Başbakan
Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/452
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Giresun İl Millî Eğitim
Müdürlüğüne, Necati AKKURT'un atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Nabi AVCI
Başbakan
Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/453
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Çanakkale İl Millî Eğitim
Müdürlüğüne, Şaban KARATAŞ'ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Nabi AVCI
Başbakan
Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/457
1 – Bu Kararda kimliği yazılı üç askerî hâkimin Askerî Yargıtay Üyeliğine atanması,
1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu'nun 12 ve 14'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
İsmet YILMAZ
Başbakan
Millî Savunma Bakanı
K.K.K.lığı Askerî Savcılığı Yrdc.As.Sav.lığından, Hak.Yb., İlker UÇDU, Manisa,
1992-Ulş.4, 30.08.2010, Askerî Yargıtay Üyeliğine.
Gnkur.Ad.Müş.liği Huk.İşl.Şb. Md.lüğünden, Hâk.Yb., Mehmet ŞİMŞEK, Mersin/Mut,
1994-Tnk.10, 30.08.2012, Askerî Yargıtay Üyeliğine.
3'üncü Or.K.lığı Ad.Müş.liğinden, Hâk.Yb., Arif Fikret ÖZEV, Konya/Ereğli, 1993-1,
30.08.2012, Askerî Yargıtay Üyeliğine.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/454
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Fadime Sevgi ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Başbakan
Sağlık Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/455
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere yapılan yeterlik sınavında başarı
gösteren Müfettiş Yardımcıları Şahan YALÇIN ve Hamit KAÇAN'ın atanmaları, 657 sayılı
Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN

Binali YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/456
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere yapılan yeterlik sınavında başarı
gösteren Müfettiş Yardımcıları Sırrı Süleyman KOÇAK, Murat ŞAH, Selçuk ÖZ, Fırat
KOPAR, Harika Güneş ÇELİK, Serkan YILDIZ, Barış Erdem GÜRBÜZ, Ahmet TAŞ ve Ahmet
GÜVENMEZ'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası,
45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN

Binali YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——

KADRO ARTIRILMASI KARARI
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2013/464
1 – Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun 3’ten
4’e çıkarılması, 3046 sayılı Kanunun 16/i maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
19/7/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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YÖNETMELİKLER
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar
ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak olan
komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları, Kanun ile belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ek süre verilmesine, idari para cezalarının uygulanmasına ve genel bütçeye gelir
kaydedilen idari para cezası tutarlarının kullanımına ilişkin hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5378 sayılı Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi
ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını,
c) Erişilebilirlik belgesi: Komisyon tarafından denetlenen umuma açık hizmet veren
her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının denetim tarihi itibari ile erişilebilirlik
mevzuatına uygun olduğunu içeren komisyonca düzenlenecek belgeyi,
ç) Erişilebilirlik standartları: Türk Standardları Enstitüsü’nün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı TS 9111, TS 12576, TS 12460, TS ISO 23599, TS 13536, TS 23600 ve diğer standartlarını,
d) Erişilebilirlik tespiti: Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile
toplu taşıma araçlarının Yönetmeliğin EK-1, EK-2 ve EK-3’ündeki erişilebilirlik izleme ve denetleme formlarında yer alan hususların yerinde ve/veya konu ile ilgili dokümanlar aracılığıyla
yapılan incelemeler sonucu standartlara uygunluk durumunun belirlenmesini,
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e) Genel Müdürlük: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
g) İl müdürü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünü,
ğ) İzleme ve denetleme formu: Erişilebilirlik standartlarına göre oluşturulan ve izleme
veya denetlemede kullanılacak olan formu,
h) İzleme ve denetleme planı: Komisyonun izleme ve denetleme önceliklerini ve hedeflerini belirleyen ve Genel Müdürlük tarafından hazırlanan belgeyi,
ı) İzleme ve denetleme programı: Komisyon tarafından izleme ve denetleme planı çerçevesinde yıl içinde gerçekleştirilmesi amaçlanan faaliyetleri içeren belgeyi,
i) Kanun: 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu,
j) Komisyon: Erişilebilirlik standartlarının uygulanmasını izleyen ve denetleyen komisyonu,
k) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
l) Ulusal erişilebilirlik izleme sistemi: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî
yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri
sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma
açık hizmet veren her türlü yapılarda erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının takip edilmesini,
m) Umuma açık hizmet veren yapı: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalar ile ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans
salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, iş
hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibi ticari yapılar, spor tesisleri, yüzme havuzu, genel
otopark ve buna benzer umuma ait binaları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Teşkili, Görev ve Yetkileri,
Çalışma Usul ve Esasları
İllerde kurulacak komisyonların teşkili
MADDE 5 – (1) Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında
il müdürü, Kanunun geçici 3 üncü maddesinde belirtilen Bakanlıkların taşra teşkilatında görevli
tercihen mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerlerinden birer asil
ve birer yedek üye ile toplam dört kişiyi geçmeyecek şekilde, engellilerle ilgili konfederasyonların farklı engel gruplarını temsil eden, o ilde mukim tercihen engelli bireylerden ikişer
asil ve ikişer yedek üyeden teşekkül eder.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

(2) Bakanlık temsilcisi olarak görev yapacak komisyon üyeleri valilik tarafından görevlendirilir.
(3) Komisyonda, açık alanlar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir şehir
plancısı veya peyzaj mimarı, binalar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir inşaat
mühendisi, taşıtlar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir makine mühendisi bulunur.
(4) Komisyon üyelikleri 3 yılda bir yenilenir. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut
üyeler görevine devam eder.
(5) Herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç dört
veya üst üste üç toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin üyelikleri sona erer.
(6) Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ön değerlendirme yapmak ve rapor hazırlayarak komisyona sunmak üzere komisyon üyelerinden oluşan en az ikisi birinci fıkrada belirtilen meslek gruplarından olmak üzere üç kişilik teknik değerlendirme ekipleri kurabilir. Ekipler
yerinde inceleme yaparak uygulamanın standartlara uygunluğunu değerlendirerek rapor hazırlar
ve komisyona sunar.
(7) Komisyon üyelerine ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğe bildirilir.
(8) Komisyon üyelerinin çalışma ortamı ve yerinin hazırlanması, üyelerin toplantıya
gidiş ve gelişleri, izleme ve denetleme amacıyla gidecekleri yerlere ulaşımları ile izleme ve
denetleme için kullanacakları araç ve gereçler il müdürlüğünce sağlanır.
Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) İzleme ve denetleme programını hazırlamak.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık
ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma
hizmetlerini EK-1, EK-2 ve EK-3’teki formlara göre izlemek, denetlemek ve rapor hazırlamak.
c) Gerekli görülen hallerde teknik değerlendirme ekibi kurmak ve ön değerlendirme
yapmak üzere görevlendirmek.
ç) Bu maddenin (b) bendi kapsamında yapılan izleme ve denetleme sonucu görülen erişilebilirlik eksikliklerinin giderilmesi için ek süre vermek, eksiklik bulunmaması halinde erişilebilirlik belgesi düzenlemek.
Komisyon başkanının görev ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Komisyon başkanının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Komisyona başkanlık etmek.
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b) İzleme ve denetleme yapılacak umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan
ve toplu taşıma araçları ile ilgili varsa daha önce yapılan izleme ve denetleme bulgularını toplatmak.
c) Komisyonu toplantıya çağırmak.
ç) Komisyon tarafından düzenlenen raporların bir nüshasını sekretaryaya iletmek.
Komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) İzleme ve denetleme yapılacak umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan
ve toplu taşıma araçları ile ilgili izleme ve denetleme formlarını varsa diğer bilgi ve belgeler
ile birlikte incelemek ve değerlendirmek.
b) İzleme ve denetleme yapılacak umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan
ve toplu taşıma araçlarını incelemek, varsa daha önce yapılan izleme ve denetleme bulgularını
değerlendirmek.
c) İzleme ve denetleme esnasında yapılan işbölümü kapsamında kendisine verilen görevi
mevzuata uygun olarak bağımsız, tarafsız, etkin ve verimli bir şekilde yürütmek.
ç) İzleme ve denetleme sonunda denetim bulgularını komisyon başkanına sunmak.
Komisyonun toplanma usulü ve kararların içeriği
MADDE 9 – (1) Komisyon başkanı, izleme ve denetleme programı çerçevesinde görüşülecek dosya sayısı ve başvuruları göz önüne alarak aylık toplantı sayısını belirler.
(2) Toplantı günleri ve gündemleri il müdürlüğünce belirlenir. Komisyon başkanı tarafından üyeler toplantıya çağırılır. Görüşülecek dosyalar çağrıda üyelere bildirilir. Üyeler görüşülmesini talep ettikleri diğer dosyaları toplantı gününden önce sekretaryaya bildirir. Üyelere
en az beş gün önceden toplantı günü, saati, yeri ve gündemi bildirilir.
(3) Üyelerin üçte birinin isteği üzerine komisyon başkanı tarafından üyeler olağanüstü
olarak toplantıya çağırılır.
(4) Komisyon karar verme sürecinde gündemde yer alan konulara ilişkin uygulama
imar planı, çevre düzeni projesi, mimari proje ve diğer projeler ile izleme ve denetleme planı
kapsamında hazırlanmış belgeleri inceler; fotoğraflar, videolar, uydu görüntüleri, uygulamaya
ilişkin numunelerin analiz sonuçları gibi ilgili bilgi ve belgelerden yararlanır.
(5) Komisyon en az altı üyenin katılımıyla toplanır. Komisyon toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
(6) Komisyon kararları gerekçeli olarak yazılır, üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif olanlar muhalefet şerhini gerekçeli olarak belirtir.
(7) Komisyon kararlarında verilecek ek süre açıkça belirtilir.
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(8) Komisyon üyesi, kendisinin, eşinin veya üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ilişkili veya menfaati olduğu konularda, incelemede yer alamaz ve karar alma sürecinde
oy kullanamaz.
(9) Komisyon üyesi, görev yaptığı veya bağlı olduğu kurumu ile ilgili umuma açık hizmet veren yapıların, açık alanların ve toplu taşıma araçlarının incelenmesinde yer alamaz ve
karar sürecinde oy kullanamaz.
(10) Gerek görülen durumlarda görüşüne başvurulmak üzere teknik uzmanlar komisyon
başkanı tarafından toplantıya davet edilebilir.
Birden fazla komisyon kurulması
MADDE 10 – (1) İllerde birden fazla komisyon kurulması ihtiyacı bulunması halinde
il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile birden fazla komisyon kurulabilir.
Kararların bildirimi
MADDE 11 – (1) Komisyon tarafından alınan kararlar izleme ve denetleme talebinde
bulunanlara veya izleme ve denetleme yapılan umuma açık hizmet veren yapı, açık alan ve
toplu taşıma araçları sahipleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına il müdürlüğü tarafından
kararın alındığı tarihten itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilir.
(2) Komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığın belirleyeceği yöntem ile elektronik
ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 12 – (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yerine
getirilir.
(2) Komisyon sekretaryası tarafından aşağıdaki hizmetler yürütülür:
a) Komisyon tarafından alınan kararların ve hazırlanan raporların kaydını almak, numaralandırmak, korumak ve arşivlemek.
b) Komisyon toplantılarından önce görüşülecek konularla ilgili tüm bilgi ve materyalleri
komisyona sunmak üzere hazırlamak.
c) Komisyon ve il müdürü tarafından alınan kararları ilgililere bildirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Denetleme Usul ve Esasları
İzleme ve denetleme planı ve programı
MADDE 13 – (1) Erişilebilirlik politikası ve stratejisi çerçevesinde izleme ve denetleme
konusundaki öncelikler ile genel amaç ve hedefleri belirlemek üzere Bakanlık tarafından ulusal
düzeyde yıllık plan hazırlanır ve gerekli hallerde değiştirilebilir.
(2) İzleme ve denetleme planında yer alan öncelikler çerçevesinde gerçekleştirilecek
faaliyetleri belirlemek üzere komisyon tarafından il düzeyinde yıllık izleme ve denetleme programı hazırlanır.
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İzleme sistemi
MADDE 14 – (1) Ulusal erişilebilirlik izleme sistemi ile yıllık izleme ve denetleme
programı kapsamında umuma açık hizmet veren yapı, açık alan ve toplu taşıma araçlarının erişilebilirlik tespitlerinin yapılması takvime bağlanır.
(2) İllerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait her bir bina, açık alan ve her bir toplu taşıma
türü için ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda asil ve yedek erişilebilirlik izleme sorumlusu ilgili
kamu kurum ve kuruluşu personeli arasından valilik onayı ile belirlenir. Sorumlular, sorumlu
oldukları bina, açık alan veya taşıtlarla ilgili tespitlerini erişilebilirlik izleme ve denetleme formunu düzenleyerek ulusal erişilebilirlik izleme sistemine kaydeder.
(3) Ulusal erişilebilirlik izleme sisteminde kayıtlı olmayan veya kayıtlarında hata tespit
edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına ait bilgiler, sisteme girilmek üzere il müdürlüğüne bildirilir. Bilgi güncellemesi il müdürlüğünce yapılır.
(4) TSE tarafından izleme formları kullanılmak suretiyle, izleme tarihi itibari ile erişilebilir olduğu tespit edilen umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan ve toplu taşıma
araçları için düzenlenecek belge izlemeye esas kabul edilir. Komisyon tarafından başvuru üzerine veya resen denetleme yapılabilir.
İzleme ve denetleme usul ve esasları
MADDE 15 – (1) İzleme ve denetleme aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda
yapılır:
a) Umuma açık hizmet veren yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları için erişilebilirlik
tespitleri ulusal erişilebilirlik izleme sistemi kullanılarak yapılır.
b) Yeniden tespit yapılması gereken umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan
ve toplu taşıma araçları komisyon tarafından belirlenir ve yerinde tespit yapılır.
c) Erişilebilirlik kararı verilebilmesi için yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucu uygunluğu belirlenen umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları
için erişilebilirlik kararı verilir ve komisyon tarafından uygunluk belgesi düzenlenir.
ç) Denetim kapsamında istenilen belgelerin denetleme yapanlara verilmesi zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Mevzuatın Uygulanması
Diğer mevzuatın uygulanması
MADDE 16 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum ve
kuruluşlardan alınmış 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında tadil edilerek seri tadilat tip onayı
veya münferit araç uygunluk belgesi almış olduğu ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve
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Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(2001/85/AT)’ne uygun imal edilmiş olduğu izleme sonucu anlaşılan toplu taşıma araçları hakkında komisyonca ayrıca denetim yapılmaz. Ancak başvuru üzerine veya gerekli görülen hallerde komisyon tarafından bu araçlara ilişkin ayrıca denetleme yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ek Süre Verilmesi, İdari Para Cezasının
Uygulanması ve Kullanılması
Ek süre verilmesi
MADDE 17 – (1) Komisyon yaptığı izleme ve denetleme sonucunda, talep üzerine
veya resen ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü
yapı ve açık alan malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için
7/7/2015 tarihine kadar uygun ek süre verebilir.
İdari para cezası uygulanması
MADDE 18 – (1) Umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma
araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı ellibin lirayı geçemez. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeş bin
Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari
para cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez.
(2) Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 cetvelleri dikkate alınarak komisyon tarafından
hazırlanan rapor gereği için il müdürlüğüne gönderilir. Gelen rapor doğrultusunda il müdürünce
ceza miktarı belirlenir ve idari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir. Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
(3) İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde muhasebe
yetkilisi mutemetleri ve muhasebe birimlerine ödenir.
(4) İdari para cezasının dava açma süresi içinde ödenmesi halinde, idari para cezası tutarının dörtte üçü tahsil edilir.
(5) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde
idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine il müdürlüğü tarafından karar verilebilir.
(6) Tahsil edilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.
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(7) Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi halinde taksitlerin tam ve zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen idari para cezası tutarları bildirim üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve
tahsil edilir.
(8) İdari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para
cezaları kesinleşir.
(9) İdari para cezasını tahsil eden mercii, ilde tahsil edilen toplam idari para cezası tutarını her yılın Haziran ve Aralık aylarının ilk haftasında il müdürlüğüne bildirir.
İdari para cezası tutarlarının kullanılması
MADDE 19 – (1) Bir önceki yıl gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinde ödenek öngörülür.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Olağanüstü şartlarda yapılacak düzenlemeler
MADDE 20 – (1) Komisyon, doğal afet ve mücbir sebeplerin varlığı halinde bu Yönetmelikte belirlenen izleme ve denetim faaliyetlerini belirli bir süre için erteleyebilir.
İzleme ve denetleme programları ve faaliyet raporları
MADDE 21 – (1) İllerin izleme ve denetleme programları, ilki komisyonun kurulduğu
tarihten itibaren bir ay içinde, sonraki yıllarda ise Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe
gönderilir.
(2) Komisyonun izleme ve denetleme faaliyetlerine ilişkin altı aylık dönemi içeren raporlar, il müdürlüğünce Ocak ve Temmuz aylarının 15’ine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.
Formlar ve tutanaklar
MADDE 22 – (1) İzleme ve denetlemeye ilişkin formlar, tutanaklar ve belgelerin şekli
ve içeriği Bakanlıkça belirlenir.
Komisyonların oluşumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Komisyon, vali tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir ay içinde oluşturulur.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli
işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu,
9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere
Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip
kişileri,
c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa
göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi
belgesini,
ç) Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere
Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
d) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve/veya uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve
saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara
ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,
e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
f) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve
İzleme Programını,
g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
ğ) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip
olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,
ifade eder.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 253
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İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri
İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik
çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentlerindeki niteliklere sahip çalışanları, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi
ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.
b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu
yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık
Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.
c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan
sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli görevini üstlenebilir.
ç) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
(2) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini
yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
(3) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlar.
(4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine
getirir.
(5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.
(6) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka
işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
(7) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.
(8) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz.
(9) İşveren, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, ilgili yargı sürecini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü
MADDE 6 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi
gereken durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların
tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
(2) İşveren tam süreli işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi işyerinde görev
yapacak olan işyeri hekimine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen
kriterlere uygun bir yer gösterir ve aynı Yönetmeliğin EK-1’inde sayılan malzemelerden işyeri
hekimince talep edilenleri temin eder.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalışma Usûl ve Esasları
İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 7 – (1) İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe
göre geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.
(2) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma
süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez.
(3) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde
görevlendirme yapılır.
İşyeri hekimliği belgesi
MADDE 8 – (1) İşyeri hekimliği belgesi;
a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,
b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça
yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,
c) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş
sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim
iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az
sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,
EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
İşyeri hekimlerinin görevleri
MADDE 9 – (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile
birlikte çalışır.
(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri
yapmakla yükümlüdür:
a) Rehberlik;
1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma
ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve
genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda
işverene tavsiyelerde bulunmak.
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve
tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip
denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması
ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde
bulunmak.
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7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması
konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
b) Risk değerlendirmesi;
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara
ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön
tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu
bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları
yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel
olarak dikkate almak.
c) Sağlık gözetimi;
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler
ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak
göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi
sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi
halinde bu süreler kısaltılır.
4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık
muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek
ve işyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik
hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe
yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı
tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık
tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile
ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı
bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin
onayına sunmak.
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının
yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile
işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli
olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını
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hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya
kontrol etmek.
2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara
genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları,
kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin
sürekliliğini sağlamak.
4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık
değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun
olarak hazırlamak.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.
2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.
3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili
taraflarla işbirliği yapmak.
4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test
edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek
hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde
çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu
konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma
izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer
aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
İşyeri hekiminin yetkileri
MADDE 10 – (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma
ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
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b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile
ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara
katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam
beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden
herhangi bir kesinti yapılamaz.
İşyeri hekiminin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken,
işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları
hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit
edilen işyeri hekiminin yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki
ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 31/5/2006 tarihli
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki
kriterler esas alınır.
(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına
yılda en az 25 dakika.
b) Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000
çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000
sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
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(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000
çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000
sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde
hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri
arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.
İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi
MADDE 13 – (1) İşyeri hekimliği belgesi almak isteyen ve işyeri hekimliği sınavında
başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için
açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim
programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla
Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin
getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.
(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen
ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalışma Usûl ve Esasları
Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 14 – (1) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.
(2) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan
çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.
(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde
görevlendirme yapılır.
Diğer sağlık personeli belgesi
MADDE 15 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;
a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça
yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,
b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,
c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,
istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
Diğer sağlık personelinin görevleri
MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
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c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin
yaptırılmasını sağlamak.
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte
çalışmak.
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
Diğer sağlık personelinin yetkileri
MADDE 17 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili
kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri
ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen
görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir
çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri
gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.
Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri
MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine
getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.
b) Diğer işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli
görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer
sağlık personeli görevlendirilebilir.
(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu
işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.
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Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi
MADDE 20 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve diğer sağlık personeli
sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her
aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından,
eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise bu Yönetmeliğin
ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta
yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin
getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.
(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen
ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler
Eğitim kurumu başvuru işlemleri
MADDE 21 – (1) Eğitim kurumu yetki belgesi almak amacıyla, Genel Müdürlüğe bir
dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur:
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.
c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;
1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı,
2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı,
3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak da görev yapacaklar ise bu görevi yapacaklarına dair taahhütname.
ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri.
d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi.
e) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres
tespit belgesi.
g) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin
yer aldığı 1/50 ölçekli plan.
ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde
eğitim kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı
karar örneği.
h) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı
alt bendiyle (ç) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân
kamu kurumuna ait değilse (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
(3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe yapılır.
(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde, Genel Müdürlükçe tasdik edilir.
Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar
MADDE 22 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler
bulunamaz.
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(2) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;
a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik binaların birbirine
bağlantılı aynı katlarında,
b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan müstakil
binalarda,
olması gerekir.
(3) Genel Müdürlükten izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir
değişiklik yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
(4) Eğitim kurumlarınca, EK-5’teki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan
ve boy/en oranı 2/3 olan tabela asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden
fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük onayı alınması
şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir.
Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar
MADDE 23 – (1) Dersliklerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz.
b) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslikler ile
diğer bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz. Dört metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.
c) Derslik ve diğer bölümlerde bulunan pencerelerde; doğal havalandırmaya müsaade
edecek şekilde binanın dış cephesinde olması, pencere alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10 undan az olmaması ve dersliklerde pencerenin yerden yüksekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması şartları aranır. Binanın dış cephesinin tamamen veya kısmen camla kaplı
olması durumunda uygun ısıtma ve havalandırma sistemi şartı aranır.
ç) Derslik kapılarının genişliği 80 santimetreden az olamaz ve kapı kasasının içten içe
ölçülmesiyle belirlenir. Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda karşılıklı açılmamalıdır.
(2) Diğer bölümlerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sorumlu müdür odası, en az 10 metrekare.
b) Eğitici odası tek derslik için en az 15 metrekare, birden fazla dersliğin olması durumunda ise en az 25 metrekare.
c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları hâlinde
toplamı en az 20 metrekare.
ç) Her derslik için erkek ve kadın ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo.
(3) Dinlenme yeri, kurum içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölümlerden
meydana gelebilir ve tek derslik için en az 20 metrekare, birden fazla dersliğin olması durumunda ise en az 35 metrekare olur. Alan hesabında yönetim ve eğitime ayrılan diğer bölümler
ile balkon ve koridorlar dikkate alınmaz.
(4) Eğitimlerde günün teknolojisine uygun araç ve gereçler kullanılır.
(5) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan küsuratlı
rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam
sayıya yükseltilir.
Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları
MADDE 24 – (1) Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve termal konfor şartları sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi
halinde, durumun tespitine yönelik ölçümlerin yaptırılması istenebilir.
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Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu
MADDE 25 – (1) Eğitim kurumları, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim
programı için bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az iki hekim ile tam
süreli, Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta belirtilen konulara uygun eğitici belgesine
sahip diğer eğiticiler ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapar.
Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi
MADDE 26 – (1) Eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel Müdürlükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan
müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her
defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde
eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya
üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları
taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç 10 gün içinde
Genel Müdürlükçe EK-6’daki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube
açılmak istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların yerine
getirilmesi kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.
(2) Bu Yönetmelikteki şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi düzenlenemez.
(3) Eğitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça eğitim
için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.
(4) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uyarlar:
a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve
internet ile diğer dijital ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve unvanların incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alınır ve kısaltmalar
isim ve unvan olarak kullanılamaz.
b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim
olarak kullanılamaz.
c) Eğitim Kurumu yetki belgeleri en geç beş yılda bir defa Bakanlığa vize ettirilir.
(5) Eğitim kurumlarında, eğitici olarak, sadece bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olanlar görev alabilirler.
Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri
MADDE 27 – (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri,
gereklidir.
(2) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün kala
vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen
süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu altı aylık süre
boyunca vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.
(3) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde 30 gün
içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade eder.
(4) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda
bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir ve yetkili yargı
mercilerine suç duyurusunda bulunulur.
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Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 28 – (1) Eğitim kurumları;
a) Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
b) Yetki aldıkları yerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.
(2) Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen eğiticilerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi yükümlülüklerin
yerine getirilmesi eğitim kurumlarınca sağlanır.
(3) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
(4) Eğitim kurumlarınca görevlendirilen her bir eğitici için bir dosya oluşturulur. Bu
dosyada, yapılan eğitici sözleşmesinin bir örneği ile sorumlu müdür tarafından onaylanmış eğitici belgesi örneği bulundurulur.
(5) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın gerektirdiği
şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu müdür tarafından
onaylanmış bir örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamak zorundadır.
(6) Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden biri, sorumlu müdür olarak
atanır.
(7) Eğitim programı süresince sorumlu müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu müdürün bu süre boyunca kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla kurumda bulunması sağlanır.
Vekâlet eden eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması gereken her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlar ve görevi süresince Genel Müdürlükçe sorumlu müdür olarak kabul edilir. Sorumlu müdür veya vekilinin mevzuat hükümlerine aykırı davranışlarından ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinden eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur.
(8) Eğitim kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya
bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanır
ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.
(9) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgünü içinde durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir. 30 gün içerisinde tam süreli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan niteliklere sahip personel
görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
(10) Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri, sözleşme hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce tek taraflı feshedilene kadar, sözleşme
süresince geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden yenilenmesi durumu
yazılı bildirim olarak kabul edilir.
(11) Eğiticiler, görev aldıkları kurumların eğitim programlarında, söz konusu kurumla
düzenleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam görev süresinden
fazla görevlendirilemez. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafından, takibi ise kurumun sorumlu müdürü tarafından yürütülür.
(12) Eğitim kurumlarınca, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren çizelge EK-7’deki örneğine uygun şekilde günlük olarak düzenlenir ve ders başlangıcında derslikte hazır bulundurulur. Her dersin tamamlanmasının ardından, imza çizelgelerinin devamsızlık
nedeniyle boş kalan kısımları eğitici tarafından “KATILMADI” yazılarak doldurulur ve imza
altına alınır. Eğitim gününün sonunda katılımcı devam çizelgesi sorumlu müdür tarafından
onaylanır. Devam çizelgeleri eğitim kurumlarınca beş yıl süreyle saklanır ve istenmesi halinde
kontrol ve denetime yetkili memurlara ibraz edilir.
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(13) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-8’deki örneğine
uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir.
(14) Bu Yönetmelikte eğitim kurumlarınca düzenlenmesi gerektiği belirtilen her türlü
belge ve bildirimin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.
(15) Bu Yönetmelikte belirtilen tabela hariç olmak üzere, eğitim kurumunun hiçbir evrak ve dokümanında Bakanlık logosu veya unvanı kullanılamaz.
Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Eğitim kurumu sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir:
a) Bakanlığa elektronik ortam, e-posta, yazı veya faks gibi araçlar vasıtasıyla gönderilmesi gereken her türlü bilgi ve belgeyi hazırlamak ve göndermek.
b) Eğitim programlarının onaylanmış şekliyle uygulanmasını sağlamak.
c) Devam çizelgeleri ile eğitim katılım belgesinin usulüne uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak.
(2) Eğitim kurumlarınca talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş
ve işlemlerde Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.
Eğitim programları
MADDE 30 – (1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile en
az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını
ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce Bakanlığa
elektronik ortamda bildirirler.
(2) Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış
programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur.
(3) Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe
İSG-KATİP üzerinden bildirirler.
(4) Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve işyeri hekimleri için uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.
(5) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik
yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak
Bakanlığın onayının alınması şartıyla programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir.
(6) Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim
kurumu içerisinde ilan edilir.
(7) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim başlatılamaz. İşyeri hekimleri için
yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz ve uygulamalı eğitim dahil
programın tümü tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.
Eğitim programlarına başvuru
MADDE 31 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına
aşağıdaki belgeler ile başvururlar:
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına
katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru
yazısı.
b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitime sahip olduğunu gösteren
diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
c) Adayın T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya eşdeğer belge.
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ç) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar için ise
geçerli mevcut belge.
(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek
yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan
eğitim kurumu tarafından yapılır.
(3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim
kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim,
sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.
(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu
kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Millî Eğitim Bakanlığı
veya Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.
ALTINCI BÖLÜM
İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitim ve Sınavları
İşyeri hekimlerinin eğitimleri
MADDE 32 – (1) İşyeri hekimlerinin eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak
üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri
Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama
kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı
eğitimler, işyeri hekimleri için en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde
yapılır.
Diğer sağlık personelinin eğitimleri
MADDE 33 – (1) Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze
eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en
fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.
Yenileme eğitimleri
MADDE 34 – (1) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin,
belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.
(2) Yenileme eğitim programlarının süresi işyeri hekimliği belgesi sahibi olanlar için
30 saatten az, diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir.
(3) İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin temel eğitim programına katılmış olmaları durumunda, alınan bu eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden
sayılır.
Sınavlar
MADDE 35 – (1) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan adayların sınavları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.
(2) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili sınavlara
katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava
katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.
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(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım
hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa
başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.
(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğiticiler ve Belgelendirme
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile diğer sağlık personeli
eğitici belgesi
MADDE 36 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi;
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;
1) En az beş yıl işyeri hekimliği yaptığını belgeleyen işyeri hekimlerine,
2) En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında doktora yapmış hekimlere,
3) En az beş yıl teftiş yapmış hekim iş müfettişleri ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış hekimlere,
4) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanlarına veya meslek
hastalıkları hastanelerinde üç yıl çalışmış olan hekimlere,
b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen, hukukçu ve hekimlerden Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun olarak üniversitelerde en az dört yarıyıl
ders veren öğretim üyelerine,
başvurmaları halinde, EK-9’daki örneğine uygun olarak düzenlenir.
(2) Diğer sağlık personeli eğitici belgesi;
a) Diğer sağlık personeli tanımında belirtilen unvanlara ve pedagojik formasyona veya
eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olanlardan;
1) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında doktora yapmış olanlara,
2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış olanlara,
3) Meslek hastalıkları hastanelerinde en az üç yıl görev yapmış olanlara,
b) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen diğer sağlık personeli eğitim programına uygun, en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine
başvurmaları halinde, EK-10’daki örneğine uygun diğer sağlık personeli eğitici belgesi
düzenlenir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi
sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde, diğer sağlık personeli eğitici belgesi
sahibi olanlar ise diğer sağlık personeli eğitim programları ile bu programlara ilişkin yenileme
eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta yer alan şartlara uygunluk sağlanması
şartıyla görev alabilirler.
Eğiticilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 37 – (1) 36 ncı maddeye göre eğitici belgesi almış olanlar, Genel Müdürlükçe
belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri yerine getirir ve müfredatta belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
(2) Eğitim kurumlarında görevli olan eğiticiler, Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz.
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(3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici unvanıyla görev alamaz.
Eğiticilerin belgelendirilmesi
MADDE 38 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi veya diğer
sağlık personeli eğitici belgesi alma niteliklerine sahip olup, bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla; pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesi ile 37 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri, Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçe ekinde şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi
gerekmektedir.
(2) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda
ders verenlerin bu durumlarını gösteren belgelerinde, rektör onayı şartı aranır.
(3) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin
getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan belge sahipleri sorumludur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 39 – (1) Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik
sistemler veya evrak üzerinden kontrol eder ve denetler.
(2) Yetkilendirme ve belgelendirme aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği
veya beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde düzenlenen
belgeler Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.
(3) Eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işleme ilişkin takip, kontrol, izleme,
onay verme, başvuru alma gibi faaliyetler, yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi, elektronik
sistemler vasıtasıyla da yürütülebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
(4) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve doğrudan iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur.
(5) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar, ihtar puanının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel Müdürlüğe yapılır.
Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
(6) Eğitim kurumlarında görev alan eğiticilerin listesi Genel Müdürlükçe Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.
İhlaller ve ihtar puanı uygulanması
MADDE 40 – (1) 36 ncı maddede yer alan yetki belgesinin geçerliliğinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-11 ve EK-12’de belirtilen ihtar puanları
uygulanır.
(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin
ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır.
(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 268

Sayfa : 270

RESMÎ GAZETE

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

Yetkilerin askıya alınması ve iptali
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve
kurumların belgelerinin geçerliliği;
a) İhtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması,
b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en
fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,
hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.
(2) Yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerektiren
durumların bir vize süresi içinde tekrarı halinde bir yıl süreyle yetki belgesinin geçerliliği askıya
alınır.
(3) Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süresince
bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belgesinin geçerliliği askıya alınan veya belgesi doğrudan iptal edilen eğitim kurumunun faaliyeti yüz yüze eğitimi
başlamış olan onaylı program bitinceye kadar devam eder. Askıya alınma süresi, programın
bitiminde başlar. Yetki belgesi doğrudan iptal edilen kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim kurumundan temin etmek zorundadırlar.
(4) Yetki belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya doğrudan iptali durumunda önceden yapılan aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen veya geçerliliği
askıya alınan yetki belgesi sahipleri sorumludur.
(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve kurumların yetki belgeleri;
a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya
il sınırları dışında hizmet vermeleri,
b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
c) Bir vize döneminde üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını
gerektiren şartların oluşması,
ç) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme
yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti,
hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.
(6) Bakanlığa bildirilen sözleşme veya eğitim katılım belgesi gibi her türlü evrakta gerçeğe aykırı beyan veya imzanın tespit edilmesi halinde, eğitim kurumunun yetki belgesi doğrudan iptal edilir, sorumlu müdürün eğitici belgesinin geçerliliği ise 1 yıl süreyle askıya alınır.
Aynı tespitte eğiticilerin kusurunun olması halinde, kusuru olan eğiticinin belgesinin geçerliliği
1 yıl süreyle askıya alınır.
(7) Belgesi iptal edilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli eğitici belgesi sahiplerinin iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular,
iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
(8) Yetki belgesi iptal edilen eğitim kurumları ve bu kurumlarda kurucu veya ortak
olanların iptal tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına
kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir eğitim kurumuna ortak olmaları halinde, bu kurumun yetki belgesi birinci cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar askıya
alınır.
Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler
MADDE 42 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki
eğitimlerde görevlendirilenler;
a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunurken
hiçbir etki altında kalmazlar.
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b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tümünü eşit olarak değerlendirirler.
c) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.
(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde
görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız
çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.
(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu
kişiler, görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde sürdürür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Mevcut eğitim kurumlarının durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut eğitim kurumlarının onaylanmış yerleşim planında
değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır.
(2) Mevcut eğitim kurumları bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde EK-5’teki örneğine uygun tabelayı, kurumun bulunduğu binanın girişine veya kurumun
girişine asarlar. Bu yükümlülüğü gerekli süre içerisinde yerine getirmeyen kurumların belgesi
doğrudan iptal edilir.
Diğer sağlık personelinin durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;
a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz,
ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur.
b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye
sahip olma şartı aranır.
İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen işyerlerinde, iş sağlığı
ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri
aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.
Sınava katılma hakkı
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce eğitim alanlar girdiği sınav sayısına bakılmaksızın Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilir.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 270

Sayfa : 272

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 271

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 273

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 272

Sayfa : 274

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 273

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 275

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 274

Sayfa : 276

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 275

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 277

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 276

Sayfa : 278

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 277

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 279

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 278

Sayfa : 280

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 279

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 281

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 280

Sayfa : 282

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 281

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 283

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 282

Sayfa : 284

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 283

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 285

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 284

Sayfa : 286

RESMÎ GAZETE

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

TEBLİĞLER
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
2013 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2013 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle dini
amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dinî hükümlere,
sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde bizzat
kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer
hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili ilkelerin düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun, Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli
ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulunun
21/2/2013 tarihli ve BKHKK-2013/1 sayılı Kararına dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Eylem Planı: Kurban hizmetleri, kurbanlık hayvan satışı, kurban kesimi ve oluşacak
atıklara ilişkin mevcut durumun yansıtıldığı, belirtilen dönem içinde hedeflerin ve stratejilerin
ortaya konulduğu planı,
c) Karar: 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kurban
Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararı,
ç) KKKS: Koyun Keçi Kayıt Sistemini,
d) Komisyon: İllerde Vali veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının, ilçelerde Kaymakamın başkanlığında, Müftülük, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilatı temsilcisi, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan il ve ilçelerde bulunan Kurban Hizmetleri Komisyonunu,
e) Kurul: Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşturulan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulunu,
f) Türkvet: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,
g) Yönetim Planı: Oluşacak kurban atığının miktarı, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin hususları içeren planı,
ğ) Yönetmelik: 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban
Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Çalışmaları
Komisyonların çalışmaları
MADDE 4 – (1) Komisyonlar tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır:
a) Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 15 Ekim 2013 tarihinde
idrak edilecek Kurban Bayramı münasebetiyle gerekli tedbirler alınacak, kurban hizmetleri ile
ilgili olarak başta belediyeler olmak üzere bütün komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine
getirme konusunda daha aktif olacaktır.
b) Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesecek vatandaşlarımızın bu görevlerini ifa ederken kurbanlarını dinî hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir
şekilde kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak amacıyla, hizmetlerde
iyileştirme yapılacak, şehir dışında ihtiyacı karşılayacak sayıda kurbanlık hayvan satılacak ve
şehir içinde ve dışında, satış yerlerinde satılan tahmini hayvan sayısına uygun yeterli miktarda
kurban kesilecek yerleri tespit edeceklerdir. Vatandaşlarımızın kurbanlarını kesim yerlerinde
kesmeleri için kesim işlemini artıracak tedbir ve teşvikler alınacaktır.
c) Büyükşehirlerde kurban hizmetlerinin daha kolaylaştırılabilmesi için kurbanlık hayvan satış ve kesim mekânları birbirine yakın yerlerde olacak şekilde planlanacak, çevresel riskleri en aza indirerek, varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilecek, kesimlerde istenmeyen
durumlar daha çok büyükbaş hayvanlardan kaynaklandığından özellikle büyük şehirlerde büyükbaş hayvan kesimi konusunda daha duyarlı olunacak, satış ve kesim yerlerine kolay ulaşımın sağlanması için yerel yönetimlerce tedbir alınacak, gerektiğinde pazar yerlerinin, maliyeti
düşük basit düzeneklerle kurban kesim yeri haline dönüştürülmesine yönelik hazırlıklar yapılması için yerel yönetimlerle sıkı işbirliğine girilerek seyyar kesimhaneler kurulmak suretiyle
çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
ç) Kurbanlık hayvan satış yerleri, insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan refahı
gözetilerek etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı; yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların
su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması
sağlanacaktır.
d) Kurban kesim yerleri, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma
ve havalandırması bulunan, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilecek, ayrıca
yetiştirici, satıcı, alıcı, görevli personel, kasap, kasap yardımcısı ve diğer vatandaşların su, tuvalet, kapalı oturma yerleri ve benzeri sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi
sağlanacaktır.
e) İl ve ilçelerde, bu Tebliğin 15 inci maddesinde tadat edilen Kurbanlık Hayvan Satış
ve Toplu Kesim Yapılacak Yerlerde Uyulması Gereken Kurallar göz önünde bulundurularak
hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Excel formatındaki Ek-1
çizelgeye doldurularak, 18 Eylül 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kurbanhizmetleri@diyanet.gov.tr adresine gönderilecek e-posta ile Başkanlığa bildirilecektir.
f) Her il ve ilçede, bir önceki yıla ait kurbanlık hayvan satış ve kurban kesimlerinde
yaşanan sorunlar tespit edilerek 2013 yılı için hazırlanacak Eylem Planı uygulamaya konulacaktır. Ayrıca, 2013 yılı Kurban Bayramında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de belirlenerek 2014 yılında değerlendirmeye alınmak üzere dosyalanacaktır.
g) Kurban kesim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde ve uygun bir ortamda yapılabilmesi
için yerel yönetimlerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının da faaliyet göstermesi teşvik edilecek, özellikle Trakya Bölgesi’nde şap hastalığından ârîlik sağlanması sebebiyle, İstanbul’un
Avrupa kesiminde kalan bölümüne kurbanlık sevk işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2010/7 ve 2010/13 sayılı genelgelerle, Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri
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için belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacağından; Avrupa yakasındaki vatandaşlarımızın
kurbanlarını Anadolu yakasında kestirmek isteyecekleri tahminiyle, Anadolu yakasında daha
fazla kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yeri hazırlattırılacak, ulaşım, personel ve konu
ile ilgili diğer hususlarda özendirici çalışmalar yapılacaktır.
ğ) Kurban kesimi konusunda Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme
ve Geliştirme Kursları” düzenlenmesine devam edilecek, kurban kesim elemanı olarak görev
almak isteyenlerin bu kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan sonra “Kurs Bitirme Belgesi”
almaları sağlanacaktır. Ayrıca, bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olanların da katılmaları teşvik edilecek ve kursların ilgi görmesi için etkili çalışmalar yapılacaktır.
h) Şehir merkezlerine yakın köy ve kasabalarda bulunan besi çiftlikleri, su, tuvalet, kapalı oturma yerlerini haiz kurban kesim yeri tesis etmeleri teşvik edilecektir.
ı) Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yeri düzenleyerek vekalet yoluyla kurban
kesim organizasyonu yapan özel sektör teşvik edilecektir. Kurbanlık hayvan satış ve kurban
kesim yeri düzenleyerek hizmet sunan özel sektörün adresleri Excel formatında Ek-1’deki çizelgeye yazılacak ve bu tür kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinin vatandaşa duyurulması sağlanacaktır.
i) Kurban kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilecek, bu personele tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenecektir.
j) Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerine giden güzergâhlar üzerinde ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınması hususunda ilgili emniyet, jandarma ve zabıta birimleri ile işbirliği yapılacaktır.
k) Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi için randevu sistemi getirilecek ve hayvan kesimi, yüzme, et
paylaşımı, temizlik ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.
l) “Vekâletle kurban kesimi” konusunda halkımız bilgilendirilecektir.
m) Kurban kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlardan portör muayenesi bulunanlar
görevlendirilecektir.
n) Kurbanlık hayvan satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek ve bu
tarihten önce Kurbanlık hayvan satış yerlerine hayvan hareketi başlatılmayacaktır.
o) Büyükbaş hayvanların satış yerlerinden kaçırılmaması, yularlarının, iplerinin uzun
ve sağlam olması için üreticiler ve satıcılar; kesim esnasında kaçırılmamaları konusunda kasap
ve kasap yardımcıları uyarılacak; kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluşmaması için belediyeler
tarafından gerekli tedbirlerin alınması temin edilecektir.
ö) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edilmeyecek; eziyet edenlere bu Tebliğin 19’uncu maddesinde belirtilen cezalar verilecektir.
p) Ülkemiz kurbanlık potansiyelini belirlemek maksadıyla her il (ilçeler il müftülüklerine bilgi verecektir) müftülüğü tarafından, belediye yetkilileri, üreticiler, vekaletle kurban kesim organizasyonu yapanlar, din görevlileri gibi ilgililerden büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kesilen kurban sayısı hakkında bilgi almak suretiyle Excel formatında Ek-4’teki tabloya
işlenecek ve 15 Kasım 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar kurbanhizmetleri@diyanet.gov.tr
adresine gönderilecek e-posta ile Başkanlığa bildirilecektir.
r) Kurban kesim yerlerinde din görevlisi, resmi veya özel çalışan veteriner hekim, sağlık
personeli, çevre sağlık teknisyeni, emniyet gücü ve benzeri personel görevlendirilecek ve bunlara Komisyonca belirlenecek ücretler Kurban Komisyonu Hesabı’ndan ödenebilecektir.
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s) Karar, Yönetmelik ve Tebliğ ile ön görülen hizmetler gerektiğinde ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılarak zamanında ve en iyi şekilde yerine getirilecektir. Bu hususta
hazırlanacak raporlar ile Ek-5’teki çizelge doldurularak 29 Kasım 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığa gönderilecektir.
Bilgilendirme çalışmaları
MADDE 5 – (1) Bilgilendirme konusunda aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır:
a) İl ve ilçelerde hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinin açık adreslerini ihtiva eden ve Excel formatında doldurulan Ek-1’deki çizelge 4 Ekim 2013 Cuma gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle valilik, kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) web sitelerinde yayınlanacaktır.
b) Vatandaşlarımızın ve görevlilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Kurul üyesi
Kurum ve Kuruluşların görüşleri alınarak Başkanlıkça hazırlanan ve e-posta ile müftülüklere
gönderilen Kurban Rehberi bastırılarak, görevlilere ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacak ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla müftülüklerin web sitelerinde yayınlanacaktır.
c) Eğitim çalışmalarında dinî referanslara da atıf yapılacak, konferans, vaaz ve hutbelerde konunun dinî ve sosyal boyutu üzerinde durulacak, yazılı ve görsel medyadan da yararlanılarak kurban ibadeti ve kurban hizmetleri konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına
önem verilecek, kurban kesiminin bayramın ilk üç günü yapılabileceği hususunda halkımız
bilgilendirilecektir. Müftülüklerin koordinasyonunda yapılacak olan bu bilgilendirme çalışmalarında din görevlilerinin tamamı aktif rol üstlenecektir.
ç) Vekâletle kurban kesim organizasyonu yapan kuruluşlara kurban kesimi için vekâlet
veren vatandaşın vekaletini dinî hassasiyete uygun bir şekilde vermesini sağlayacak ve “kesimsiz kurban” ibadetinin olmadığı hususunda bilgilendirme yapılacaktır. Kurban ibadetinin
bir yardım toplama kampanyası olmadığı, kesimsiz kurbanın veya kurban yerine yardım yapmanın kişiyi kurban borcundan kurtarmayacağı, kurban ibadeti niyetiyle hayvanın etinin azami
ölçüde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kurban kesiminde çevre ve sağlık şartlarına riayet etmenin gerekli olduğu da hatırlatılacaktır.
d) Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, tuberkuloz gibi hayvanlardan insanlara geçen
(zoonoz) hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprak içine derince
gömülerek imha edilmesi ve benzeri konularda Kurban Rehberi’nden de yararlanarak vatandaşlarımızı aydınlatma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
e) Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve kasap yardımcıları ile
kurban sahiplerinin etle temas eden uzuvlarında yara-bere olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elinde yara
olduğu halde eldiven kullanmadan kesim işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra
tüketilmesi hususu, müftülüklerimizin koordinasyonunda din görevlileri tarafından vaaz, hutbe,
mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza
etkili bir şekilde duyurulacaktır.
f) Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu
aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun
olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanların tercih edilmesi hatırlatılacaktır.
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g) Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların üreticiler tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerine getirilmemesi gerektiği duyurulacaktır. Ayrıca, “kurban kesmekle yükümlü
olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin
bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur.
Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık
hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da genel olarak, deve 5; sığır ve manda
2; koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun,
bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı,
azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder.
Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, gebe, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları
kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın burulmuş, doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif
hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez.” hususlarının
aranacağı konusunda vatandaşlarımız ve görevli personelimiz aydınlatılacaktır.
ğ) Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlı hayvan alım ve satımlarında tokluk firesi düşülmesi konusunda satıcılar ve vatandaşlarımız mutat usullerle bilgilendirilecektir.
h) Anadolu’da hayvanlarda görülen ŞAP hastalığının, Trakya bölgesine geçişini önlemek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, Kurban Bayramı
münasebetiyle İstanbul’un Avrupa yakası dahil olmak üzere Trakya bölgesine Kurbanlık Hayvan sevkinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yayımlanan 2010/7 ve 2010/13 sayılı
Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde
yapılacağı ve Avrupa yakası dahil İstanbul’a 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren kurbanlık hayvan
sevki yapılabileceği konusunda vatandaşlarımız aydınlatılacaktır.
ı) Kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpesi ve pasaportları, koyun
ve keçi türü hayvanlara ait kulak küpelerinin Komisyonlarca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığı ile il ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 8 Kasım 2013 Cuma günü mesai
bitimine kadar teslim edilmesi hususu ile kurban alırken dikkat edilmesi gereken konuları ihtiva
eden Ek-2’de yer alan bilgiler, din görevlilerince vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon
programları, basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
i) Ek-2 ve Ek-3’ün A4 kağıdı boyutunda çıktısı alınarak cami ilan panoları ile kurbanlık
hayvan satış ve kurban kesim yerlerine asılmak ve astırılmak suretiyle ilgililer bilgilendirilecektir. Söz konusu bilgilendirme vekâletle kurban kesim organizasyonu yapan kişi, dernek ve
vakıflarla mülkünde kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesimi yapan üreticilere de yapılacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2013 Yılı Kurban Hizmetleri Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar
Salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar
MADDE 6 – (1) Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılamayanların geri dönüşlerinde
herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2013/4 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve koruyucu aşılamalara ilişkin talimat hükümlerine göre hareket edilecek olup özellikle şap hastalığı yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilecektir. Kurbanlık satış yerlerine girişlerde bu belgeler mutlaka kontrol edilecektir.
(2) Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların salgın
hastalıklar yönünden kontrol edilmesi sağlanacaktır. Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan satış
ve kesim yerlerinin resmi veteriner hekimlerce yapılan kontrol ve denetimleri sıklaştırılacak,
halka aydınlatıcı bilgiler verilecektir.
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(3) Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların sağlık kontrolü yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilecek,
satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda yetiştiriciler bilgilendirilecektir. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak
çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
(4) Sadece aşılama kampanyası uygulanan yerleşim birimlerinden yapılacak büyükbaş
hayvan sevklerinde şap aşısı yaptırmış olma şartı aranacaktır. Sığır cinsi hayvanların şap hastalığına karşı aşılanıp aşılanmadığı kayıtlar ve aşılama makbuzları ile kontrol edilecek, veteriner
sağlık raporunun ilgili bölümüne şap aşısının yapıldığı tarih, aşının seri numarası, aşılama-serumlama makbuzunun tarihi ve seri numarası yazılacaktır.
(5) Aşılama kampanyası uygulanmayan yerleşim birimlerinden yapılacak olan sevklerde ise hayvanların klinik muayenesi, sevk olunan yer ve sevk edileceği yer dikkate alınacak
ve söz konusu hayvanların klinik muayenelerinde şap hastalığı varlığı ya da şüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin şap hastalığı şüphesi ya da mihrakı nedeniyle
oluşturulmuş koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, sevkine müsaade edilecektir.
(6) Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvan satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin
ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken,
uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınacak ve satış yerlerine girişlerde
de bu bilgiler kontrol edilecektir.
(7) Kampanya tarzı şap aşılaması yapılan illerden kurbanlık olarak sevk edilecek sığır
cinsi hayvanlar sevklerinden en fazla 6 ay önce şap hastalığına karşı aşılanmış olmalıdır. Şap
aşısı olmayan hayvanlara aşı yapılarak, aşı tatbik tarihinden sonraki 15 inci günden itibaren
sevklerine izin verilecektir. Yapılan son aşılama uygulamasının üzerinden 6 ay geçmiş veya
15 gün geçmemiş hayvanların nakillerine yeterli koruma oluşmaması nedeniyle izin verilmeyecektir.
(8) Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların ise hayatları boyunca
en az bir kez PPR aşısı ile aşılanmış olmaları gerekmektedir. PPR aşı uygulamaları üzerinden
15 gün geçmeyen küçükbaş hayvanların nakillerine yeterli koruma oluşmaması nedeniyle izin
verilmeyecektir. Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde
şap aşısı yaptırmış olma şartı aranmayacaktır.
(9) Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde sığır cinsi hayvanların şap hastalığına karşı şap aşısı
ile aşılanıp aşılanmadığı kayıtlar ve aşılama makbuzları ile kontrol edilecek, veteriner sağlık
raporunun ilgili bölümüne şap aşısının yapıldığı tarih, aşının seri numarası, aşılama-serumlama
makbuzunun tarihi ve seri numarası yazılacaktır.
(10) Trakya bölgesindeki iller ile İstanbul ili Avrupa yakasına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2010/7 ve 2010/13 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgeleri kapsamında uygun şartları taşıyan kurbanlık hayvanların sevklerine 1/10/2013 tarihinden itibaren başlanacak olup bu tarihten önce kesinlikle sevk işlemi yapılmayacaktır.
(11) İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan sevkleri de 1/10/2013 tarihinde
başlayacak olup, bu tarihten önce sevk işlemleri yapılmayacaktır.
(12) Trakya bölgesi illerinden İstanbul ilinin Anadolu yakasına getirilen büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlardan satılamayanların Trakya bölgesine geri dönüşleri engellenerek en yakın
mezbahada kestirilmeleri sağlanacaktır. Bu durum veteriner sağlık raporu düzenlenirken hayvan
sahibine özellikle bildirilecektir.
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(13) Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan satış merkezi, kesim yerleri ile nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu aksatılmayacak, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulması ve kontrollerde gösterilmesi sağlanacaktır.
(14) Hayvan nakil araçlarında kullanılmak üzere hayvan pazarı, borsa ve hayvan satış
yerlerinde temiz altlık bulundurulması kontrol edilecektir. Nakil sonrasında araçlarda bulunan
altlık ve gübreler şap hastalığını bulaştırma riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde
imha edilecektir. Bunların gübre olarak arazide kullanılmasına izin verilmeyecektir.
Kurbanlık hayvan işletmeleri ve hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler
MADDE 7 – (1) Kurbanlık hayvan kesimi yapacak özel işletmeler belirlenecek ve denetlenecektir.
(2) İller arası kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce hayvanların pasaportları/nakil belgeleri dikkatlice kontrol edilecek; usulüne
uygun olarak bastırılmayan, okunaksız, silintili, mühürsüz veya mühürleri okunaksız olanlar
işleme konulmayacaktır.
(3) İller arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları bulunmayan sığır cinsi hayvanlar ile küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında nakil belgesi bulunmayan koyun ve keçi
türü hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.
(4) Kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe
numaraları Türkvet ve KKKS mutlaka kontrol edilerek hayvanların veritabanındaki bilgileriyle
uyum gösterip göstermediğine bakılacaktır.
(5) Kulak küpesi ve pasaportu bulunan sığır cinsi hayvanların veteriner sağlık raporunun
ilgili hanesine kulak küpe numaraları yazılacak, gerektiğinde kulak küpe numaraları mühürlü
ve imzalı olarak ayrı bir kağıda listelenerek veteriner sağlık raporuna iliştirilecek ve veteriner
sağlık raporunun üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılacaktır.
(6) Koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin yazılı olduğu nakil belgesi resmi
veteriner hekim tarafından kaşelenip imzalanarak veteriner sağlık raporuna eklenecektir. Sevk
raporu üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılacaktır.
(7) Türkvet ve KKKS veri tabanlarında geçici kurbanlık hayvan satış yeri için her ilçeye
bir işletme numarası tahsisi yapılmıştır. Kurbanlık olarak veteriner sağlık raporu verilen sığır
cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, gideceği il/ilçenin geçici kurbanlık hayvan
satış yerlerine veri tabanında mutlaka nakilleri yapılacaktır. (Örn. Ankara ili Çankaya ilçesi
için geçici kurbanlık hayvan satış yeri işletme numarası TR068888800023 olarak belirlenmiştir.) Hareketin tamamlanması için varış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar
için varış hareketi onaylanacaktır.
(8) KKKS veri tabanında geçici kurbanlık hayvan satış yeri için her ilçeye bir işletme
numarası tahsisi yapılmıştır. Kurbanlık olarak veteriner sağlık raporu verilen koyun ve keçi
türü hayvanların, gideceği il/ilçenin geçici kurbanlık hayvan satış yerlerine veri tabanında mutlaka nakilleri yapılacaktır. (Örn. Ankara ili Çankaya ilçesi için geçici kurbanlık hayvan satış
yeri işletme numarası TR068888800023 olarak belirlenmiştir.)
(9) Türkvet ve KKKS veritabanında nakli yapılan kurbanlık hayvanların veteriner sağlık
raporuna “Türkvet’te/KKKS’de nakilleri yapılmıştır” ibaresi mutlaka yazılacaktır.
(10) Kurbanlık hayvanlar, yurtiçi veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce, son zamanlarda belirli bölgelerde insanlarda görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı’nın taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde
muayene edildikten sonra sevk edilecektir.
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Kurbanlık hayvanların yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili hususlar
MADDE 8 – (1) Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde nakledilmelerini sağlamak amacıyla, üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde
kapatılacak, kapakların sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olması sağlanacaktır.
(2) Hayvan nakledecek araç ve konteynerlere dışarıdan görülecek şekilde, hayvan nakledildiğini belirten levhalar asılacaktır.
(3) Araçlarda hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve
yükseklik olması sağlanacaktır. Araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak, aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında yataklık, sap, saman,
talaş ve benzeri maddeler serilmesi sağlanacaktır.
(4) Nakil araçları canlı hayvanlar yüklenmeden önce etkili dezenfektanlarla mutlaka
dezenfekte edilecektir.
(5) Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma
veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine
izin verilmeyecektir.
(6) Hayvanların nakliyesinin uzun sürmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralıklarla hayvanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi verilecek, nakil araçlarının yem ve su yönünden tedarikli olup olmadıkları, ilk yardım
çantası ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilecektir.
Kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller
MADDE 9 – (1) Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol
ve denetimi açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli
Kolluk Kuvvetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine
karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılacaktır.
(2) Özellikle İstanbul (Kavacık ve Çamlıca Hayvan Sevk Kontrol Noktaları, Çatalca
ve Paşaköy yol kenarı denetim istasyonu), Çanakkale (Lapseki Merkez İskelesi), Bolu, Sivas
(Merkez 1. Organize San.), Tokat (Niksar), Gaziantep (Nizip, Nurdağı Devlet Yolu Yeşilce
Mevkii), Ankara (Gölbaşı, Ankara-Konya Karayolu 29.km., Kazan, Ankara-İstanbul Karayolu
33. km., İmrendi Mah., Eskişehir Yolu, Ankara-Eskişehir Karayolu 32. km. Temelli Mevkii,
Elmadağ Girişi, Ankara-Samsun Karayolu 41. km), Konya (Konya-Ankara Karayolu Kayacık
Mevkii, Kulu Kavşağı), Adana (Pozantı, Tarsus-Pozantı Otoyolu, Çamalan Park Sahası, Pozantı
ve Tarsus istikametleri), Malatya, Kayseri (Boğazköprü, Kayseri-Ankara Karayolu, Kocasinan
ilçesi, Beydeğirmeni Köyü Mevkii, Pınarbaşı), Antalya (Antalya Burdur Karayolu, Kepez Ferrokrom Mevkii), Zonguldak (Karadeniz Ereğli- Alaplı Karayolu, Göktepe köyü, Alaplı, Zonguldak), Balıkesir (Balıkesir-Susurluk Karayolu, Bursa-Balıkesir İl Sınırı, Ayşebacı Köprülü
Kavşağı Mevkii), Şanlıurfa (Merkez Koçören Köyü, Karayolları 91. Şube Şefliği Plent Sahası),
Erzurum (Aşkale-Erzurum Karayolu, Çiğdemli Köyü), İzmir (İzmir-Turgutlu Devlet Yolu,
17. km., Ansızca Köyü, Söğütçük Mevkii), Manisa (Akhisar-Manisa Karayolu, 42. km Güzelköy), Samsun (Samsun- Ankara Karayolu 14. km, Yeşilkent Beldesi, Toybelen Mh. ve Samsun-Ordu Karayolu 19. km., Çınarlık Beldesi, Çarşamba), Artvin (Çamlıköy-Hopa), Bitlis (Tatvan), Kahramanmaraş (Pazarcık), Afyonkarahisar, Eskişehir (Sivrihisar), Hatay (Dörtyol), merkezlerinde Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarıyla gerekli koordinasyon sağlanarak daha etkin
denetim ve kontrol yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı ile yeni denetim noktaları belirlenebilecektir.
(3) Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında yaralanma veya gereksiz
yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş hayvanlar ile
hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu tür hayvanları taşıyan araçlar sevkten alıkonulacak, hayvanların sağlık ve refahı yönünden gerekli tedbirler alınacaktır.
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Kurbanlık hayvan satış yerlerine yönelik alınacak önlemler
MADDE 10 – (1) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık
hayvanlar; hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel
kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacaktır. Bu tür önceden belirlenen yerlerin
dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir. Bu konuda yetiştiriciler
ve satıcılara kurbanlık satış ve kesim yerleri ile ilgili komisyonlarca duyuruda bulunulacaktır.
Kurbanlık hayvan alım satım yerlerinin sayısı mümkün olduğunca asgari düzeyde tutulacak,
denetim ve kontrol hizmetleri aksatılmadan sürdürülecektir.
(2) Kurbanlık hayvan satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde sığır cinsi
hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, büyükbaş hayvanlar için pasaportlar ve küçükbaş hayvanlar
için nakil belgeleri kontrol edilecek, sadece belgeleri tam olanların girişine müsaade edilecektir.
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş
ve kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanlar ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış koyun
ve keçi türü hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilmeyecektir.
(3) Kurbanlık hayvan satış yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye
zabıta ekiplerince işbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve sürekli olarak denetlenecek ve
kontrol edilecektir.
(4) Kurbanlık hayvan satış yerlerine bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendinde belirtilen hususlara uymayan, küpesiz ve belgesiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan
girişleri önlenecektir.
(5) Kurbanlık hayvan satış yerleri belediyelerle müşterek olarak her gün sabah ve akşam
olmak üzere iki kez usulüne uygun olarak temizlenecek, ayrıca etkin dezenfektan maddeler
kullanılarak dezenfekte edilecektir.
(6) Kurbanlık hayvan satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya geldiğinden satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu
sebeple satış yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda mutlaka bulaşıcı hastalıklar yönünden
kontrol edilecek ve hastalıklı hayvanların nakline izin verilmeyecektir.
Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 11 – (1) Kurbanlık hayvanlar, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Komisyonların önceden belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak
ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilecektir.
(2) Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri yapılmayacaktır.
(3) Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
(4) Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar kesim sırasında oluşan atık ile özellikle
kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyecek,
uygun şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara
gömülerek imhası sağlanacaktır.
(5) Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim
yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.
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(6) Mevcut uygulamaların etkinliği artırılıp emniyet, jandarma, belediye zabıtası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlilerinden oluşan bir grupla belgesiz ve sağlık şartları
uygun olmayan hayvan nakilleri engellenecek, belirlenen satış yeri ve kesim yerleri dışında
oluşabilecek faaliyetlere izin verilmeyecektir.
Kulak küpe ve pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi
MADDE 12 – (1) Kurbanlık hayvan satış yerlerinde kurbanlık olarak sığır cinsi hayvan
satan yetiştiriciler veya celepler; sattıkları hayvanlara ait pasaportun kendilerinde kalacak satıcı
ile ilgili kısmına “Kurbanlık olarak satıldı” ibaresini yazarak pasaportun bu kısmını en yakın
ya da ikamet ettikleri yerdeki İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
(2) Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri
çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecek, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümleri yapılacak, hayvan pasaportları en yakın
İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde
teslim edilecektir.
(3) Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlık koyun ve keçi türü hayvanların kulak
küpeleri Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince bulundukları yerin il/ilçe müdürlüğünün kontrolünde imha edilecek ve koyun keçi türü hayvanların veri tabanından düşümleri yapılacaktır.
(4) Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi
hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin
toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle ve köy muhtarları ile
bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek, bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapacaklardır.
(5) İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri kendilerine teslim edilen kulak küpeleri, pasaportları ve kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen
hayvanların bilgisayar destekli veri tabanından kayıt düşümlerini mutlaka yapacaktır.
Kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar
MADDE 13 – (1) Kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar şunlardır:
a) Üstü kapalı semt pazarları.
b) Araç yıkama yerleri ve kapalı otoparklar.
c) Kurbanlık satış yerleri yanına kurulacak kesim yerleri.
ç) İmkânları ve yerleri müsait olan belediyelerce, şehirlerin belirli yerlerine yapılacak
olan kurbanlık hayvan kesim yerleri.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2013 Yılı Kurban Hizmetleri Kapsamında Alınacak Çevresel Önlemler
Kurban hizmetleri kapsamında alınacak çevresel önlemler
MADDE 14 – (1) Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde
belediyeler tarafından Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, bu Tebliğin 15 inci maddesinde
belirtilen hükümler çerçevesinde kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.
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Kurbanlık hayvan satış ve toplu kurban kesimi yapılacak yerlerde uyulması gereken
kurallar
MADDE 15 – (1) Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru ve benzeri alt yapısı
hazırlanmış yerler olacaktır.
(2) Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olacaktır.
(3) Kesim yeri, kesim sonunda tazyikli suyla yıkama imkânına sahip olacak, zeminde
gerekli ızgara sistemi bulunacak ve yıkama suları mutlaka kanalizasyona veya foseptiğe verilecek, kesinlikle çevreye bırakılmayacaktır.
(4) Hayvan dışkıları vb. atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah
torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak
bertaraf edilmek üzere alınacaktır.
(5) Kesim sonrası, kesim mahalli dezenfekte edilecek, kesim işleminin birkaç gün sürmesi durumunda dezenfeksiyon işlemi her günün sonunda yapılacaktır.
(6) İlgili belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulunduracaklardır.
(7) Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en
kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınacaktır.
(8) Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık
taşıma araçları ve konteyner bulunduracaktır.
(9) Belediyeler, atık konteynerleri dolmadan ve toplanan atıkları sıkıştırmadan bertaraf
alanına ulaştıracaklardır.
(10) İlgili belediyelerce, kurbanlık hayvan satış yerlerinde canlı kilo ile de satışlar yapıldığından vatandaşlarımızın canlı olarak kurbanlık hayvan alırken aldanmamalarını temin
etmek üzere hayvanları tartmak için kantar bulundurulacaktır.
(11) Kurbanlık hayvanların satışı Kurulca belirlenen özelliklere sahip kurbanlık hayvan
satış yerlerinde yapılır. Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışında Komisyonlarca şehrin
nüfus yoğunluğu dikkate alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve şehir içinde uygun diğer alanlarda kurbanlık hayvan satış yerleri belirlenir. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve
bu satış yerlerinin dışında diğer yerlerde satışına müsaade edilmez.
(12) Kurbanlık hayvan satış yerlerinde, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal
ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine uygun rampalar yapılır.
(13) Hayvanlar, zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde, büyükbaş hayvanlar uzun ipli yular ile muhafaza edilir ve nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli eleman
bulundurulur.
(14) Satış yerlerinin temizlenmesi ve oluşan atıkların alınması işleri, belediyeler tarafından her gün muntazam olarak yapılır.
(15) Kurbanlık hayvanların kesimi Kurulca belirlenen özelliklere sahip kurban kesim
yerlerinde yapılır. Mevcut mezbaha ve kombinalar dışında komisyonlarca şehrin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak kurban kesim yerleri ve bunların kapasiteleri belirlenir.
(16) Kurban kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlardan indirilmesine uygun rampalar
yapılır. Kesim yerlerinin zemini kolay yıkanabilir, dezenfekte edilebilir ve su birikmesine imkan
vermeyecek bir yapıda inşa edilir. Yeterli miktarda aydınlatılma ve havalandırma sağlanır.
(17) Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu
yaptırılır. Yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.
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(18) Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde
üstü kapalı bir mahalde toplanır ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve
tahliyesi sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülür veya
uygun bir yerde yakılarak imha edilir. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması durumunda
ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken
kurallar
MADDE 16 – (1) Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden olacak, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılacak, gerektiğinde kireçlenecektir.
(2) Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz,
dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde
ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve bayram süresince düzenli olarak
hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.
(3) Kurban kesim esnasında çıkan diğer artıklar da mutlaka toplanıp, dayanıklı ve ağzı
kapalı poşetler içinde belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.
(4) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan
izi kalmayacak şekilde temizlenecek, gerektiğinde kireçlenecektir.
(5) Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine neden olunmayacaktır.
(6) Yukarıda belirtilen hususları içeren Ek-6’daki duyuru metninin A4 ebatında çıktısı
alınarak camilerin ilan panoları, Kur’an kursları, müftülük hizmet binaları, kurbanlık hayvan
satış yerleri, belediye otobüsleri, metro ve metro istasyonları, dükkanlar, kahvehaneler ve benzeri yerlere astırılmak suretiyle ilgililer bilgilendirilecektir.
Büyükşehir Belediyelerinin ve Belediyelerin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Bayram öncesi kurbanlık hayvan satışı süresince ve bayram süresince
belediyeler, kurbanlık hayvan satış ve toplu kurban kesimi yapılacak yerlerde bu Tebliğin 15
inci maddesinde belirtilen çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak
çalışır halde tutacaklardır. Özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama
aracı sayısı arttırılacaktır.
(2) Satış yerlerinden ya da kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması
için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere yakalama gereçlerine sahip yakalama timleri
oluşturulması sağlanacaktır.
(3) Belediyeler, satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarını düzenli bir şekilde günlük
olarak ve sıhhi şekilde toplayacaklar ve çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertarafını sağlayacaklardır.
(4) Büyükşehir belediyelerince, varsa transfer istasyonları ve atık bertaraf tesislerinde
bayram süresince hizmet verilecektir. Toplu kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinde
temizlik amaçlı yeterli miktarda su sağlanacaktır.
Denetim işlemleri
MADDE 18 – (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi İçişleri, Sağlık, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı,
müftülük, emniyet, jandarma birimleri ve belediye ekiplerince yapılacaktır.
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(2) Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk
iki gün il/ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyelerinin zabıta birimleri aralıksız denetim yapacaktır.
(3) Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve ayrıca hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri Ek-7’deki kontrol listesi
kapsamında denetimler gerçekleştirecek, yapılan denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında
muhafaza edilecektir.
Cezai işlemler
MADDE 19 – (1) Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul ve Komisyon Kararlarına aykırı
hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır.
a) Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul
Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için
dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlere, aynı Kanunun 20 nci maddesinin (j) fıkrası gereğince cezai işlem;
yine, aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacaktır.
b) Valilikler, cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban
kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak, cadde ve parklarda bırakanlara gerekli
yasal yaptırımları uygulayacaktır.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması,
rahat yaşamalarının sağlanması, insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri için
gerekli önlemler alınacaktır.
ç) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda
taşıyacak, taşıma sırasında besleme ve bakımını yapacaktır. Satılırken; hayvanların sağlıklarının
iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.
d) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına
göre; satılırken, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına
uygun olması zorunludur.
e) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi;
dinî kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden,
en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır.
Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacaktır. Bu hükümlere aykırı hareket
edenlere hayvan başına 876.-TL idari para cezası uygulanacaktır.
f) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yürürlüğe konulan; Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine
aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.195.-TL idari para cezası uygulanacaktır.
g) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz
bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 437.-TL idari para cezası uygulanacaktır.
ğ) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin
olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 437.-TL para cezası uygulanacaktır.
(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman
ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile belediye ekiplerince uygulanacaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 297

20 Temmuz 2013 – Sayı : 28713

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 299

(3) Söz konusu para cezaları 2013 yılında uygulanan miktarlar olup idari para cezaları
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar
MADDE 20 – (1) Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir;
a) Diyanet İşleri Başkanlığı,
b) İçişleri Bakanlığı,
c) Milli Eğitim Bakanlığı,
ç) Sağlık Bakanlığı,
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
f) Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
g) Belediyeler,
ğ) TRT Genel Müdürlüğü,
h) Türkiye Diyanet Vakfı,
ı) Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları,
i) Ticaret Borsaları,
j) Türk Veteriner Hekimleri Birliği,
k) Kasaplar Odası.
Diğer Hususlar
MADDE 21 – (1) Komisyonlar tarafından düzenlenecek eğitim kurslarına komisyon
üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli destek sağlanacaktır.
(2) Komisyonlarca gerekli görülen il ve ilçelerde Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban
Bayramı süresince İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlerinin sorumluluğunda ve Hayvan
Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerinin koordinasyonunda yeterli sayıda araç
ile nöbetçi veteriner hekim görevlendirilecektir. Satılamayan kurbanlık hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi amacıyla il/ilçe müdürlüklerince yeterli
sayıda veteriner hekim görevlendirilmesi yapılacaktır.
(3) Bu Tebliğde Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar bölümünde yer alan hususların yerine getirilmesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun
sağlanması yönünden il ve ilçelerde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları acilen toplanacak
ve Tebliğ hükümlerinin işlerliğini artırmak yönünden gerekli karar ve önlemler alınacaktır.
(4) Belediyeler, halk sağlığı müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından kurban kesim günlerinde kesim yerlerinden gelecek çağrılara seri bir şekilde ulaşılabilmesi için
gerekli tedbirler alınacak ve bu hususta vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
(5) Başkanlıkça Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve özel radyo ve televizyon kuruluşları ile işbirliği yapılarak, bu Tebliğin içeriği ile ilgili 28, 29 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde
ana haber bültenlerinin sonunda kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/43)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keçi yetiştiriciliği ile organik arılı kovan
destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (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 ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Anaç koyun ve keçi: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi
koyun ve keçiyi,
b) Anaç manda: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi mandayı,
c) Anaç sığır: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi sığırı,
ç) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri
tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
d) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere
nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı
ailesini,
e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
g) Buzağı : OTBİS İcmali-1’in alınış tarihinden sonra doğan ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olan sığırı,
ğ) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,
i) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir
tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,
j) KKKS Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,
k) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,
l) OHD: Organik hayvancılık destekleme ödemesini,
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m) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,
n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
o) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
ö) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,
p) OTBİS İcmali-1: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 17/5/2013 tarihi
esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,
r) OTBİS İcmali-2: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2013 tarihi
esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan
yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,
s) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,
ş) Türkvet Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,
t) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin organik süreçte bulunan hayvanlarının/kovanlarının
kontrolünü yapan yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik tarım hayvan yetiştiriciliğinin Yönetmelik hükümlerine göre uygun yürütüldüğünü gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,
u) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan
müteşebbislerden hayvansal üretimde organik tarım yapan kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,
ü) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya
sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar
Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) OHD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş
kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS veri girişlerini yapmak ve OHD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Yönetmelik
hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan hayvan ve arılı kovan için Ek-2’de belirtilmiş uygunluk
belgesini düzenlemek, bu Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları
değerlendirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.
(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları
OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.
Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği desteklemeleri
MADDE 6 – (1) Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır. Buzağı
yetiştiricileri için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.
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b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 7/10/2013
tarihinden itibaren 22/11/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru
dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Türkvet’te,
OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı
kulak küpe numarasına sahip büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir. Buzağılar için OTBİS
İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.
ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç sığır, manda ve buzağılar başvuru
yapan yetiştirici adına aynı işletmede Türkvet’te ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, Türkvet’te ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar
destekleme kapsamına alınır.
d) OTBİS ve Türkvet’te bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.
e) Buzağı desteklemesi OTBİS-2 icmalinde kayıtlı olan organik süreçteki buzağılar için
yapılır.
f) Türkvet ile ilgili tüm iş ve işlemler Türkvet Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Organik hayvancılık anaç koyun ve keçi desteklemeleri
MADDE 7 – (1) Organik anaç koyun ve keçi desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre
yapılır.
a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan,
KKKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.
b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 7/10/2013
tarihinden itibaren 22/11/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru
dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de,
OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı
kulak küpe numarasına sahip küçükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir.
ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç koyun ve keçiler başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede KKKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde,
KKKS’de ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme
kapsamına alınır.
d) OTBİS ve KKKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.
e) KKKS ile ilgili tüm iş ve işlemler KKKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Organik arılı kovan desteklemesi
MADDE 8 – (1) Organik arılı kovan desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan,
AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.
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b) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 9/9/2013
tarihinden itibaren 11/10/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru
dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Organik arı yetiştiricisi kayıtlı olduğu il/ilçe dışında bulunuyorsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine, arı konaklama belgesi ve veteriner
sağlık raporu ile birlikte yapar. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal
işlemleri OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür. Müracaat başvurusu ile Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı (Ek-4) bulunduğu il tarafından düzenlenerek,
ilgili il/ilçe müdürlüklerine gönderilir.
c) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de,
OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı
kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden
desteklenir.
ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına
aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır.
d) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.
e) Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi
içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 1/11/2013’tür.
f) İl/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan
belgelerini (Müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı) asılları veya onaylı
suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 15/11/2013 tarihine kadar gönderir.
g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.
Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması
MADDE 9 – (1) Organik hayvancılık destekleme ödemesine esas icmal listesi il/ilçe
müdürlükleri Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile organik tarım birimlerince, destekleme konusuna göre ayrı olarak düzenlenir.
(2) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 26/11/2013 tarihine kadar desteklemeye hak
kazanan hayvanlar değerlendirmeye alınarak OHD ödeme icmal-1’ler (Ek-5) oluşturulur ve
askıya çıkartılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi
halinde yararlanılabilecek OHD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri en geç 27/11/2013
tarihine kadar ilçe merkezinin OHD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OHD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle
on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati
tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak
itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. OTBİS’e hayvan/kovan miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan hayvan/kovanların eksik kısmı için OHD ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak
itirazlarda yetiştiricilerin, Ek-3’de yer alan form ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş Türkvet’ten alınan işletme, yetiştirici ve hayvan kayıt bilgilerini gösterir belge ile
sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi
sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. Yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on
beş gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve
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il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki
çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OHD için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir
hak doğurmaz.
(3) OHD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içerisinde
yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler 30/12/2013 tarihine kadar yapılarak OTBİS’de ilgili bölüme kaydedilir.
(4) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince
itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’den alınan Ek-6’daki OHD İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan OHD İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı
merkez ilçe OHD İcmal-2’si ile OTBİS’den alınan Ek-7’deki OHD İcmal-3’ün uyumu kontrol
edilir.
(5) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile Türkvet, KKKS ve AKS’de
yapılacak güncellemeler OHD ödemesine esas teşkil etmez.
(6) Değerlendirme sonucunda OHD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle
ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum
il müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümlenemeyen konular BÜGEM’e gönderilir.
(7) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince
bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.
(8) OHD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas
OHD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.
Ödeme miktarı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan hayvanlar ve arılı kovanlar üzerinden
aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 11 – (1) OHD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis
edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını
müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OHD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka
aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara
yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden
Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.
(2) OHD ödeme planı, OHD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve
Bakanlık tarafından OHD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra
başlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar
Yetki ve denetim
MADDE 12 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.
(2) Organik tarım yapan işletmelerin denetimleri OTB’lerce yürütülür. OHD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OHD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme
başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB’ler örnekleme seçim
yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 10’a tekabül eden oranda denetim yapar. Ön
inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü
denetime de tabidir.
(3) OHD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri OTB’leri yetkilidir.
(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il
müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.
(6) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından yetiştiricilerin hayvancılık işletmelerinin
yerinde yapılacak kontrollerinde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS, Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, 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. OTB
üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OHD uygulamasından yararlanamaz;
a) OTBİS’de süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,
b) OHD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan, bu Tebliğin 6 ncı maddesi ikinci fıkrasında buzağı yetiştirenler için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.
c) Yetiştiricilerden bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilerden Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi içinde kayıtlı bilgilerini
güncellemeyen,
ç) Bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde
başvuru yapmayan,
d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması
durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,
e) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşuna
müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmayan,
f) Yönetmelik hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,
g) OHD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı
beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,
ğ) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihi olan 31/12/2013’ten
önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,
h) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama
kararı verilmiş olanlar,
ı) Kamu tüzel kişileri.
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Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan ve hayvanlar
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki arılı kovan ve hayvanlar OHD uygulaması kapsamı dışındadır;
a) Yönetmelik hükümlerine göre uygun yetiştirilmeyenler,
b) OHD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilenlerden
OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan, buzağılar için OTBİS İcmali-1’de
kayıtlı olma şartı aranmaz.
c) Bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinin ilgili bölümünde belirtilen arılı kovan
ve hayvanlardan Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıtlı olmayan,
ç) Uygunluk belgesinde bulunmayan,
d) Askı listelerinde arılı kovan ve hayvan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun
belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayanlar,
e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovan ve hayvanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,
f) Buzağılar hariç, erkek büyükbaş, erkek küçükbaş hayvanlar, kuzular ve oğlaklar,
g) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihinden önce organik tarım
faaliyetinden çıkan arılı kovan ve hayvanlar,
ğ) Geçiş sürecinde bulunan arılı kovan ve hayvanlar,
h) Geçiş sürecindeki buzağılar,
ı) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına göre uygun olmayan arılı kovanlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OHD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OHD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 26)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda
belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.
A) RAFİNERİCİDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ TESLİMİNE
İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun2
87 nci maddesi kapsamında 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiş olup, bu
güncelleme uyarınca (I) sayılı listede yer alan 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini,
2710.11.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı
jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları birimi itibariyle
2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte 6111 sayılı Kanunla aynı tarihte yürürlüğe giren ve Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 25/2/2011 tarihli ve 2011/1435 sayılı Bakanlar Kurulu
eki Kararın3 1 inci maddesi ile söz konusu malların ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiş,
20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu eki Kararın4 3 üncü maddesi ile de bu
tutarlar korunmuştur. Kaldı ki Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden günümüze kadar söz konusu yakıtlar için bu Kanunda belirtilen vergi tutarları bahsi
geçen yetki kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır olarak uygulanmaktadır.
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda5 tanımlanan dağıtıcıların,
aynı Kanunda tanımlanan rafinericilerden satın aldıkları hava yakıtlarının teslimlerine ilişkin
olarak (Özel Tüketim Vergisi Kanununun istisna maddeleri hükümleri ile 8 inci maddesinin
(2) numaralı fıkrası hükmü kapsamında satın alarak teslim ettikleri hava yakıtları dahil) bu
Tebliğ ekinde (EK:1) olarak yer alan “Rafinericiden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine
İlişkin Bildirim Formu” nu Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet
veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine göndermeleri uygun görülmüştür.
Buna göre bu bildirim formunun, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan
ikinci dönemlerini kapsayacak şekilde yapılmış olan teslimler için düzenlenmesi ve bu dönemleri takip eden 10 uncu günü akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla (EK:1) bildirim formuna konu hava yakıtlarını teslim eden dağıtıcılar, vergi
dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alacaklardır. Şifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu
ÖTV Genel Tebliği ekindeki (EK:15 ve EK:16) “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Başkanlığın "www.gib.gov.tr"
adresindeki “İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi”nden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV ya da KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir.
——————————
1
12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2
25.02.2011 tarihli ve 27857 (1. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3
25.02.2011 tarihli ve 27857 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4
22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5
20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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İnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin
edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Başkanlığın internet vergi dairesine
gönderilecektir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir. Gelir İdaresi
Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde bu bildirim formunun içeriğinde değişiklikler yapılabilecektir.
Bu bildirim formlarını süresinde göndermeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
B) 1 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin6 (16.4./g) bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İthal edilen malların 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teslim edilmesi halinde, bu teslimlerin 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları
teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları
vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile ithalde alınan teminatın çözümü talebinde
bulunabileceklerdir. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve
tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak
gönderilmesi gerekmektedir. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların
onaylı örneklerinin ibrazı zorunludur.
İlgili vergi dairelerince, ithalde alınan teminatın çözümü talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
i. Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı
tespit edilecek ve eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilecektir.
ii. Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının “ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemindeki (ÖTVBS)” bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilecektir. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler
ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin farklı olması halinde, Tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük
süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenecektir. Bu süre içerisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, teminat çözümü
talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
iii. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin teyidi üzerine, çözümü talep edilen teminat tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların %5’ine kadarlık kısmına, kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama
yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme
yöntemiyle tespit edilecektir. Yoklamalarda, deniz aracına bizzat gidilmek suretiyle; deniz aracı,
kullanıcısı, kullanıcının mükellefiyet bilgileri, yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ve
jurnal defteri/gemi hareket kayıt jurnalinde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak tespit edilecektir.
Bu yoklamaların, yoklama talebinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde yapılarak aynı
süre içerisinde dağıtıcıların vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karşılaştırmak suretiyle teyit
işlemini gerçekleştirecektir.
——————————
6
30.07.2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin
kendisinde bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde7 belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu teminat
çözümü taleplerinin tamamı vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem
yapılacaktır. Diğer taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakıtı kullanıcılarınca 6 Seri
No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti söz konusu
ise yalnızca bu kullanıcılara yapılan teslimlere ilişkin teminatın çözümü talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine dağıtıcıların bağlı bulundukları vergi dairesince, “Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı” ve “Vergi Dairesi Alındısı Tarih
No.” sütunları doldurulmadan (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV
tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.”
C) 6 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Tebliğin;
-“Tanımlar” başlıklı 1 inci bölümüne “ifade eder.” ibaresinden önce gelmek üzere
“ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS): Kararname kapsamındaki deniz yakıtı uygulamasının
usul ve esaslarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca takip ve kontrolü amacıyla yapılandırılmış elektronik sistemi,” ibaresi,
-“Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler” başlıklı 3 üncü bölümüne üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere “Kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenen dağıtıcılar, ÖTVBS’ye kayıt edilmek için Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yazılı olarak istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunurlar. Dağıtıcı firma ÖTVBS hakkında bilgilendirilir. ÖTVBS’ye kaydedilen dağıtıcı firmaya kullanıcı adı ve şifre tahsis edilir. Dağıtıcılar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ÖTVBS’nin kullanımı kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun faaliyet gösterir.” paragrafı
eklenmiştir.
b) Tebliğde yer alan “katma bütçeli” ibareleri “özel bütçeli” olarak, Tebliğin 3 üncü bölümünde yer alan “2.000.000” ibaresi “10.000.000” olarak değiştirilmiştir.
c) Tebliğin “Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama”
başlıklı 4 üncü bölümünde yer alan;
-“a- Deniz aracının donatanı tarafından işletilmesi” başlıklı alt bölümü başlığı ile
birlikte aşağıda yer aldığı şekilde,
“a) Yakıt alım defterinin onaylattırılması ve deniz yakıtı alımı
Kararname kapsamında deniz yakıtı alacak olan vergi kimlik numarası sahibi gerçek
ya da tüzel kişiler, bu Tebliğin ekinde (EK:1) yer alan ve her yılbaşında yenilenecek olan yakıt
talep taahhütnamesi ile DTO merkez ya da temsilciliklerine müracaat edeceklerdir. DTO,
taahhütnamelerde yer alan bilgilerin uygunluğunu kontrol ederek ve gerekirse düzeltme işlemini yaptırarak, taahhütnamenin bir örneğini alacak ve yakıt alım defterini doldurup onaylayarak kullanıcıya teslim edecektir. Genel ve Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler
ve sermayesinin %51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve
programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar ile balıkçı
gemileri için (5590 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) fıkrasında sayılan “balıkçılıkla ilgili
gemi işleten firmalar” hariç) DTO’ya müracaat ihtiyaridir.
—————————
7
31.12.2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Yakıt alım defterinin DTO tarafından onaylanmasından sonra, yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile liman başkanlığına müracaat edilecektir. DTO’dan yakıt alım defteri almamış olan balıkçı gemileri ise yakıt alım defteri alabilmek için 3 örnek olarak düzenledikleri
yakıt talep taahhütnamesi ile liman başkanlığına müracaat edeceklerdir. Liman başkanlığı,
deniz yakıtı kullanıcılarının deniz yakıtı kullanma taleplerini uygun bulması halinde, yakıt alım
defterini onaylar. DTO tarafından onaylanan yakıt alım defterinde yer alan bilgilerin liman
başkanlığı tarafından uygun bulunmaması halinde, yakıt alım defterindeki bilgiler liman başkanlığınca düzeltilerek onaylanacak ve liman başkanlıklarının onayladığı bilgiler geçerli olacaktır.
Yakıt alım defterinin liman başkanlığı tarafından onaylanmasından sonra, onaylı yakıt
alım defteri ve yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile KDV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu vergi dairesine (gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçılar için deniz aracının
bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesine) müracaat edilir. Deniz yakıtı kullanıcısı,
vergi dairesince de onaylanan yakıt alım defteri ile vergisi indirilmiş deniz yakıtı alma hakkına
sahip olacaktır. Deniz yakıtı kullanıcısı, teslim aldığı deniz yakıtını deniz aracının jurnaline işlemek zorundadır.
Vergi dairesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, yakıt alım defterinde yer alan yakıt tank kapasiteleri, bir defada veya bir yılda
alınabilecek azami yakıt miktarları (mt), (m3) ve yıllık azami sarf miktarları değiştirilebilir. Bu
kapasite ve miktarlar, gemi tipleri, çalışma sahaları ve bölgeleri itibariyle, yıllık çalışma saatleri
ve mevsimlere göre ayrı ayrı belirlenebilir. Tüm değişiklik ve tespitler, yakıt alım defterine işlenmek ve liman başkanlığı ile vergi dairesi müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle geçerlilik kazanır.
Deniz yakıtı kullanıcıları, yakıt alım defterinde belirlenmiş olan azami yakıt miktarlarının üzerinde deniz yakıtı alamazlar ve her yakıt tesliminde, yakıt alım defterinde alıcı için
ayrılmış olan kısımları doldurarak imzalamak zorundadırlar.
b) YMM faaliyet raporu düzenlenmesi
Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (ticari ve zirai kazançları gerçek usulde tespit edilmeyenler hariç), her takvim yılının ilk altı aylık
1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci döneminde kullandıkları deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri ticari ve zirai faaliyetlerine ilişkin olarak, yeminli mali müşavir (YMM) tarafından düzenlenen faaliyet raporunu, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren bir ay içerisinde,
KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir. Ancak Genel ve Özel Bütçeli
İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin % 51´i veya daha fazlası bunlara ait
olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, söz konusu dönemlerde satın aldıkları deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri faaliyetleri içeren ve kurum yetkililerince imzalanmış olan bir raporu vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, YMM raporu aranmayacaktır. Yukarıda anılan YMM raporlarının,
bir aylık süre içinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin olarak deniz yakıtı kullanıcısı ya da YMM
tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
17 nci maddesine göre bir aylık sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.
c) İthal veya imal edilen deniz yakıtının teslimi
Kararname kapsamında teslim edilecek olan deniz yakıtını, yalnızca dağıtım izin belgesini haiz dağıtıcılar teslim edebilirler. Deniz yakıtı almak isteyen deniz araçları, yakıt alım
defteri ile dağıtıcılardan yakıt talep edebileceklerdir. Dağıtıcı deniz yakıtı almak için müracaat
eden deniz aracına, yakıt alım defterindeki azami miktarları aşmamak kaydıyla ve söz konusu
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defterin sayfa dipnotlarında yer alan açıklamalar çerçevesinde yakıt verecek, deniz yakıtının
teslimine ilişkin olarak teslimat anında, yakıt alım defterini yakıtı teslim alan alıcı ile doldurarak
kaşe tatbik edip imzalayacaktır. Dağıtıcılar ithal ettikleri veya imal ettikleri deniz yakıtının tesliminde, ÖTV tutarını sıfır olarak uygulayacaklar ve tahsil etmedikleri ÖTV tutarı ile yakıt
alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarasını düzenlenen faturada ayrıca belirteceklerdir.
Dağıtıcılar ÖTV tahsil etmeden teslim ettikleri deniz yakıtı miktarlarını, teslimin yapıldığı döneme ait (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki
Ürünler” kısmında yer alan “2003/5868 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir. Bununla birlikte dağıtıcılar ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2003/5868 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan
Teslimler” kısmını da dolduracaklardır.
d) Rafinericilerden alınan deniz yakıtının teslimi ve mahsup işlemleri
Dağıtıcılar, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları deniz yakıtını teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri deniz yakıtına ilişkin olarak düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmeyeceklerdir. Teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV
tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarası faturada ayrıca belirtilecektir.
Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarı, rafinericilerden
aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir.
Dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini
kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir
dilekçe ile mahsup talebinde bulunabileceklerdir. Ancak mahsup taleplerinin teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu dilekçe ile birlikte
Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekmektedir.
İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı
zorunludur.
İlgili vergi dairelerince, mahsup talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
i. Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı
tespit edilecek ve eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilecektir.
ii. Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, ÖTVBS’de yer alan
bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilecektir. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin farklı olması halinde, Tebliğ tarihinden itibaren
otuz günlük süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenecektir. Bu süre içerisinde
izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, mahsup
talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
iii. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin teyidi üzerine, talep edilen mahsup tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların
%5’ine kadarlık kısmına, kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama yapılması
veya yaptırılması sağlanacaktır. Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilecektir. Yoklamalarda, deniz aracına bizzat gidilmek suretiyle; deniz aracı, kullanıcısı, kullanıcının mükellefiyet bilgileri, yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ve
jurnal defteri/gemi hareket kayıt jurnalinde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak tespit edilecektir.
Bu yoklamaların yoklama talebinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde yapılarak aynı
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süre içerisinde dağıtıcıların vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karşılaştırmak suretiyle teyit
işlemini gerçekleştirecektir.
Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin
kendisinde bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca bu Tebliğde belirlenen usul veya
esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu mahsup taleplerinin tamamı vergi
incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Diğer taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakıtı kullanıcılarınca bu Tebliğde belirlenen usul veya esaslara
uyulmadığının tespiti söz konusu ise yalnızca bu kullanıcılara yapılan teslimlere ilişkin mahsup
talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine mahsup edilecek vergi tutarı
ile dağıtım izin belgesi bilgilerini (düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, tarihi,
numarası) gösterir bir yazı dağıtıcıların bağlı olduğu vergi dairesince rafinericilere gönderilecektir. Buna göre, dağıtıcıların sözü edilen teslimlerine ilişkin teslim bedeline dâhil etmedikleri
ÖTV tutarı, rafinericilerden alacakları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir.
Rafinericiler, dağıtıcılara mahsuplaşma suretiyle ÖTV tahsil etmeden teslim ettiği mal
miktarlarını, (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki
Ürünler” kısmında yer alan “2003/5868 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir. Bununla birlikte rafinericiler mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin
“Ekler” bölümünde yer alan “2003/5868 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmını da dolduracaklardır.
e) Dağıtıcıların bildirim zorunluluğu
Dağıtıcılar her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemleri itibariyle, Kararname kapsamında teslim ettikleri deniz yakıtı miktarlarının, deniz yakıtını teslim alan alıcıların vergi kimlik numarası, ad-soyad/ticaret unvanları ile yakıt alan deniz
araçlarına ait yakıt alım defteri numaralarının, yakıtın fiili teslim yeri, teslim tarihi ve saati bilgilerinin ve tahsil edilmemiş olan ÖTV tutarlarının yer aldığı bir listeyi, bu dönemleri takip
eden 10 uncu günü akşamına kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve esaslara uygun olarak göndereceklerdir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dağıtıcılardan gelen bilgileri,
deniz yakıtı kullanıcılarının kullanım kapasiteleri ile satın aldıkları miktarları yakıt cinsi bazında kontrol edip değerlendirmek suretiyle istenmesi halinde Bakanlığın ilgili birimleri ile
elektronik ortamda paylaşır.
f) Toplu yakıt alım hakkı
Genel ve Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin %51´i
veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış
olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu deniz araçları
da Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanabileceklerdir. Anılan kurum veya kuruluşlar,
deniz yakıtı kullanmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına müracaat edecekler ve her bir deniz aracı için yakıt alım defteri alacaklardır. Ancak Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların tüm deniz araçları için kullanabileceği azami deniz yakıtı miktarı, her bir deniz aracı için ayrı ayrı belirlenmek yerine, tüm
deniz araçları için topluca belirlenebilecektir. Miktarlara ilişkin bölümleri boş bırakılarak doldurulmuş ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmış olan yakıt alım
defterleri, ilgili kurum ya da kuruluşun kullanabileceği azami toplam yakıt miktarını gösteren
izin belgesi ile birlikte, ilgili vergi dairesince de onaylanacaktır.
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Yukarıda anılan kurum ve kuruluşlar, izin belgesi ile dağıtıcılardan izin belgesinde belirlenen azami yakıt miktarını aşmamak ve her yakıt alımında, alınan yakıt miktarını izin belgesine kaydettirmek ve dağıtıcıya izin belgesini imzalatmak kaydıyla birden fazla deniz aracı
için, topluca yakıt alabileceklerdir. Vergi dairesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmış olan yakıt alım defterlerinin kullanımında, defterlerin ait olduğu deniz
araçlarına yapılan her deniz yakıtı teslimatında, defterin teslimata ilişkin bölümleri kurum
ya da kuruluş yetkililerince doldurulacak ve imzalanacaktır. Anılan kurum ya da kuruluşlar,
izin belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami yakıt miktarının üzerinde deniz yakıtı
alamayacaklardır.
Karada sabit kurulu deniz yakıtı depoları ve deniz yoluyla düzenli sefer yapmak için
hat izni bulunan, toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan yolcu ve/veya taşıt aracı taşıyan deniz
araçlarını işleten özel sektöre ait firmalardan, filolarında bir yılda alabilecekleri azami deniz
yakıtı miktarı toplamı asgari 5.000 (m³) ya da karşılığı (mt) olan ve en az 15 adet aracı bulunanlar da filolarındaki tüm bu deniz araçlarını kapsamak ve sadece bu depolarındaki deniz yakıtını kullanmak şartıyla; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilgili liman başkanlığına müracaat ederek, her bir deniz aracı için alacakları yakıt alım defterinde kullanabilecekleri azami deniz yakıtı miktarının ayrı ayrı belirlenmesi yerine, bu kapsamdaki deniz araçları
için kullanabilecekleri azami deniz yakıtı miktarının topluca belirlenmesini talep edebileceklerdir.
Söz konusu talepte bulunan firmalar, firma donatanı ve/veya kiracısı oldukları deniz
araçlarının teknik özellikleri, bir yılda yaptıkları sefer sayıları ile ihtiyaç duydukları yakıt miktarlarını içeren raporu ilgili liman başkanlığına sunacaklardır. Liman başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda uygun görülen yakıt miktarları belirlenerek, bu firmalara bahse konu deniz araçlarında kullanacakları yakıtı toplu olarak almalarına yönelik toplu yakıt alım izin belgesi düzenlenebilecektir. Bu durumda DTO ile ilgili liman başkanlığınca onaylanmış olan yakıt alım defterleri, firmanın kullanabileceği azami toplam
yakıt miktarını gösteren izin belgesi ile birlikte ilgili vergi dairesince de onaylanacaktır. Bu
kapsamda verilmesi gereken toplu yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin deniz yakıtı miktarlarına ilişkin bölümlerinin de doldurulması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen firmalar, toplu yakıt alım izin belgesinde belirlenen azami yakıt miktarını aşmamak, her yakıt teslimatında alınan yakıt miktarını izin belgesine kaydettirmek ve
dağıtıcıya izin belgesini imzalatmak kaydıyla birden fazla deniz aracı için, kendilerine ait karada sabit kurulu deniz yakıtı depolarına dağıtıcılardan topluca yakıt alabileceklerdir. DTO, liman başkanlığı ve vergi dairesince onaylanmış olan yakıt alım defterlerinin kullanımında, defterlerin ait olduğu deniz araçlarına söz konusu depolardaki sayaçlardan yapılan her deniz yakıtı
teslimatında, defterin teslimata ilişkin bölümleri firma yetkililerince doldurulacak ve kaşe tatbik
edilerek imzalanacaktır. Bu firmalar, izin belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami
yakıt miktarının üzerinde deniz yakıtı alamayacaklardır. Bu kapsamdaki firmalar için düzenlenecek yeminli mali müşavir faaliyet raporunda, her bir deniz aracının ilgili faaliyet döneminde
aldığı/kullandığı yakıt miktarı ve yakıtın türü ile deniz aracının rapor döneminde ne kadar yol
yaptığına ilişkin bilgilerin de bulunması gerekmektedir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, toplu yakıt alım izin belgesine sahip
özel sektöre ait firmaların teslimat düzenekleri ile teslimat yöntem ve süreçlerine ilişkin düzenleme ve inceleme yapabilir, tedbir alınmasını talep edebilir.
ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı kullanan firmaların yıl içerisinde toplu yakıt alım
izin belgesi için başvuru yapması halinde, bu firmalara deniz araçlarının kullandığı mevcut yakıt miktarı yıllık yakıt limitlerinden düşülerek elde edilen toplam miktar için toplu yakıt alım
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izin belgesi düzenlenebilecek ancak bu durumda yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin deniz
yakıtı miktarlarına ilişkin bölümleri doldurulmayacaktır. Bu durumdaki firmalar, mevcut yakıt
alım defterlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar
çerçevesinde kullanabilecektir.”,
-“b- Deniz aracının kiralanması” alt bölümünün başlığı “g) Deniz aracının kiralanması”,
-“c- Deniz aracının donatan/donatanlarının değişmesi” alt bölümünün başlığı “h) Deniz
aracının donatan/donatanlarının değişmesi”,
-“d- ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Kullanan Deniz Araçlarının Yıl İçerisinde Terkini, Satışı veya Kiralanması Durumunda Yapılacak İşlemler” alt bölümünün;
başlığı “ı) ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Kullanan Deniz Araçlarının Yıl İçerisinde
Terkini, Satışı veya Kiralanması Durumunda Yapılacak İşlemler” olarak, birinci cümlesinde yer alan “Yukarıda (b) ve (c) bölümlerinde” ibaresi ise “Yukarıda (g) ve (h) bölümlerinde”
olarak
değiştirilmiştir.
d) Tebliğin (5/b) bölümünde yer alan “4/a bölümünde” ibaresi “4/b bölümünde” olarak
değiştirilmiştir.
D) 25 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin8 “İadeye İlişkin Diğer Hususlar”
başlıklı (4.5.) bölümüne, birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Bu Tebliğin (4.1.1.) ve (4.2.1.) bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine eklenmesi
gereken ve Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca
istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde
"www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla
kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınması gerekmektedir. Kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki (EK:15 ve EK:16) İnternet
Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya
Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" adresindeki İnternet Vergi Dairesi/KurumlarGelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve KDV yönünden bağlı olunan vergi
dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel
şifre verilecektir.”
E) DİĞER HUSUSLAR
1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer alan bildirim veya bilgi formlarının
içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilecektir.
6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında, bu Tebliğin yayım tarihine kadar kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenmiş bulunan dağıtıcılardan, 2013 yılı için bu Tebliğde belirtilen teminatlar aranmayacaktır.
Bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında sonuçlandırılmamış mahsup işlemleri için de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Tebliğ olunur.
EKLER
1- (Ek: 1) Rafinericiden Satın Alınan Yakıtların Teslimine İlişkin Bildirim Formu
——————————
8
11.10.2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ALBERK QA ULUSLARARASI
TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME LİMİTED ŞİRKETİNİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ FAALİYETLERİNİN ASKIYA
ALINMASINA DAİR TEBLİĞ
Askıya alma
MADDE 1 – (1) 93/42/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre; genel aktif
olmayan, implante edilmeyen tıbbi cihazlar, aktif olmayan implantlar, yara bakım için cihazları,
aktif olmayan dental cihazlar ve aksesuarları, genel aktif tıbbi cihazlar, görüntüleme cihazları,
izleme cihazları, radyoterapi ve termoterapi cihazları için Yönetmeliğin Ek II AT Uygunluk
Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi), Ek V AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi)
ve Ek VI AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi) kapsamında 13/1/2012 tarihli ve 28172
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ile Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen Avrupa Komisyonu
tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin belgelendirme faaliyetleri, 29/6/2001 tarihli ve 4703
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu
maddesinin ikinci fıkrası ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak 60 iş günü süre ile askıya alınmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
yürütür.
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Dinar Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2013/78
Karar No : 2013/283
Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/05/2013
tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 2.500,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan
Necati ve Gülfıdan kızı, 27/05/1982 doğumlu, Denizli, Acıpayam, Oğuz nüfusuna kayıtlı SEMRA
KABAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi
Gazete’de ilanen tebliğine
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
5665

—— • ——

Alanya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2009/1210
Karar No : 2013/155
Mahkememizin 29/01/2013 tarih, 2009/1210 esas, 2013/155 sayılı kararı ile; Sanıklar
Ertan POLAT ve Veysel Danış GÜLOĞLU hakkında Görevli Memura Karşı Basit Yaralama,
Hakaret ve Basit Yaralama suçlarından CMK nun 4 ve 5 maddeleri uyarınca mahkememizin
Görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Alanya Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine karar
verilmiş olup gıyabında verilen karar müşteki Yücel ÇİFTÇİ'ye tebliğ edilememiştir.
Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ
GAZETEDE yayınlanmak suretiyle müşteki Yücel ÇİFTÇİ'ye tebliğine ve kararın Resmi
Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.
5726

—— • ——



İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2011/1990
Karar No : 2013/411
Hakaret, Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı
11/04/2013 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-1.cümle maddesi gereğince 1860-TL ADLİ PARA, 600-TL
ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Kadriye oğlu, 05/04/1969 doğumlu, Muş, Varto,
Kayalıdere mah/köy nüfusuna kayıtlı TEKİN DURSUN'a yapılan tüm tebligatlara rağmen
Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi
Gazete’de ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
5727
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2012/24467
Resmi belgede sahtecilik, Dolandırıcılık
13/01/2005
Fikret BÜYÜKDUMAN: Abuzer, Hanife oğlu, 1954 D.lu, Haseki Caddesi
Sayım Paşa Sokak No: 36-37 Fatih/İstanbul adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 03/06/2010 gün ve 2007/530 E. 2010/558 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 13/09/2012
gün ve 11/2011/44280 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
6147/1-1

—————
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2012/15794
Mühür bozma
18/09/2009
Erol BOR: Orhan, Fatma oğlu, 1984 D.lu, İvedik Caddesi No: 333 (Hisar
Gaz), Yahyalar Yenimahalle/Ankara adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 04/10/2011 gün ve 2010/581 E. 2011/917 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 03/05/2012
gün ve 5/2011/359863 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
6148/1-1

—————
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2012/14559
Mühür bozma
08/04/2009
Sedat KİRİŞCİ: Ökkaş, Emire oğlu, 1959 D.lu, Gültepe Mah. Adsız Şehitler
Cad. No:76 Şahinbey/Gaziantep adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Gaziantep 18. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 25/01/2010 gün ve 2009/9 E. 2010/66 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 25/04/2012
gün ve 4/2010/192185 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
6149/1-1
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2012/23024
Resmi belgede sahtecilik
10/12/2004
Faruk YORULMAZ: Ahmet, Rahime oğlu, 1962 D.lu, Nurtepe Mah. Özen
Sok. No: 11 Kağıthane/İstanbul adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Kayseri 2. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 30/11/2011 gün ve 2011/466 E. 2011/613 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 06/09/2012
gün ve 11/2012/120042 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
6150/1-1

—————
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

: 2012/16505
: Resmi Belgede Sahtecilik
: 2007
: Veli KILIÇ: Memet, Emine oğlu, 1958 D.lu, Selanik Caddesi No: 18/20
Kızılay/Ankara adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara (Kapatılan) 28. Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 27/10/2009 gün ve 2009/191 E. 2009/1048 K. sayılı hükmün sanık
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316.
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının
Düzeltilerek Onama isteyen 02/06/2012 gün ve 11/2010/5555 sayılı tebliğnamesinin tebliğ
edilmiş sayılacağı ilan olunur.
6151/1-1

—————

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2012/14588
Mühür Bozma
30/11/2008
Afgan YEŞİLOVA: Mahmut, Elife oğlu, 1969 D.lu, Cumhuriyet Mah. Selvi
Sok. Harman Kent Sitesi F Blok No: 7/4 Nilüfer/Bursa adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 02/03/2010 gün ve 2009/677 E. 2010/125 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 08/05/2012
gün ve 4/2010/216494 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
6152/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
SUNUCU, VERİ DEPOLAMA, YEDEKLEME SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Sunucu. Veri
Depolama, Yedekleme Sistemleri Bileşenleri hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak,
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 29/07/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 av süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
6307/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Çınar Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan
taşınmazlar ihale yoluyla 06.08.2013 Salı günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje Toplantı
Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
BELEDİYE TİCARET MERKEZİ
MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ

(KDV HARİÇ)

TEMİNAT

56,07 m2

90.000,00

2.700,00

122,46 m2

110.214,00

3.306,00

3. Kat (Büro)

122,19 m2

109.971,00

3.299,00

2

S.
NO

MAHALLE

ADA PARSEL

1

Gazi Mahalle

225

8

2

Gazi Mahalle

225

8

3

Gazi Mahalle

225

8

DURUMU
1. Bodrum
Kat (Dükkan)
Zemin Kat
(Büro)

ALAN

4

Gazi Mahalle

225

8

3. Kat (Büro)

122,46 m

110.214,00

3.306,00

5

Gazi Mahalle

225

8

4. Kat (Büro)

126,06 m2

113.454,00

3.403,00

6

Gazi Mahalle

225

8

5. Kat (Büro)

129,96 m2

116.964,00

3.508,00

7

Gazi Mahalle

225

8

5. Kat (Büro)

122,46 m2

110.214,00

3.306,00

1 - Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince
kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.
2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünden 100 TL. karşılığında temin edebilirler.
3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki
şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon veya varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi, bulunan adres beyanı
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza
sürküsü
d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi
f) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az % 3’ü tutarındaki geçici teminatın
ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın
ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
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e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz.
g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
4 - Söz konusu satış ihalesi 06.08.2013 Salı günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan
Proje Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. İkinci ihale 21.08.2013
Çarşamba günü, saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje Salonunda İhale Komisyonunca
(Encümence) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 06.08.2013
Salı günü Saat 09.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten
sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki
tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen
bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici
teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale
komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.
6 - Ödeme: Peşin alımlarda % 5 (yüzde beş) indirim yapılır. Normal ödeme planı ise:
Peşinat % 40’tır. Kalan % 60’ı ise her ay % 10 (yüzde on) olmak üzere altı ayda ödemenin
tamamı yapılacaktır.
İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.
7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, bedeli vb. masraflar
yükleniciye ait olup;
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
6243/1-1

—— • ——

PERSONEL SERVİS HİZMETİ İLE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ
ALINMASI İHALESİNİN İPTALİ
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
10 Temmuz 2013 tarih 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve zarf teslim tarihi
29 Temmuz 2013 saat: 10:00 ve 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarf açma tarihi 30
Temmuz 2013 saat: 14:30 olarak duyurulmuş olan Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, Çapa
Kan Bağış Merkezinde çalışan personel için Personel Servis Hizmeti ile 5 araçlı 10 şoförlü Araç
Kiralama Hizmeti Alınması ihalesi iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6308/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 13,28,-TL ile en çok 60.395,40,-TL arasında değişen;
29.07.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,33,-TL, en çok
6.039,54,-TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto (lastik-jant), Konteyner, CNC ucu,
oyuncak, saç şekillendirici, jonta ve yağ filitresi, satış standı, kondisyon ve deniz bisikleti, cep
telefonu, eşantiyon reklam malzemesi, muhtelif oto yedek parçası, devre elemanı ve elektrik
kablosu, iş elbisesi ve iş gereçleri, gliserin, el aletleri, amfilikatör, telemetre, motor beyni, çay v.b
’den oluşan 21 grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve
Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 30/07/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
6284/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Kablosuz Erişim Sistemi alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile
ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif
vermeye davet edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2013/98214

1 - İdarenin
a) Adresi

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük
Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: 0312 2976136 - 0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
1 - Kablosuz Erişim Sistemi

1

sistem

1.1 - Kablosuz Kontrol Cihazı (Wireless Controller)

1

adet

1.2 - Ana Omurga Anahtarı

1

adet

1.3 - Dahili Antenli Bina İçi Kablosuz Erişim Cihazı

64

adet

1.4 - Kenar Anahtarı-48 Bağlantı Noktalı (Full PoE)

17

adet

1.5 - Kenar Anahtarı-8 Bağlantı Noktalı (PoE)

1

adet

1.6 - Kesintisiz Güç Kaynağı (Tip 1)

5

adet

1.7 - Kesintisiz Güç Kaynağı (Tip 2)

2

adet

b) Teslim [yeri]

: Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi

c) Teslim [tarihi]

: Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 gün
içerisinde teslim edilecektir.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük
Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Satınalma Birimi Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati

: 13.08.2013 Salı günü saat 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları
gerekir:
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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, ilk ilan veya son başvuru 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, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan
standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
Adayın iş ortaklığı olması halinde olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin
her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekli, alım konusu Kesintisiz Güç Kaynaklarını teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu
gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler
şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı
yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2 - Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına
ilişkin belgeler
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- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.3 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler
4.3.3.1. Kalite Yönetim Sistem Belgesi ISO 9001
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri
tarafından sunulması yeterlidir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman;
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli
tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan
teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.
4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.
4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı
isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri
Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosunda görülebilir ve 100.-TL karşılığı (H. Ü. Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığına ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank
hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe
Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
Bürosundan satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 13.08.2013 Salı günü saat 11.00’a
kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz.
9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
6309/1-1
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KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Çeşme Belediye Başkanlığından:
Belediyemize ait İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, 7966 ada, 1 parselde kayıtlı:
25.142,00 m2 yüzölçümlü imar parseli; üzerine imar planının gerektirdiği imar koşullarına, idari
ve eki teknik şartnameye uygun ve bedelsiz olarak Belediyemiz adına ve Belediyemiz
mülkiyetinde kalacak şekilde “Turizm Termal Kür Merkezi” inşa etmek ve bu amaçla kullanmak
şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereği 29 yıl süreyle kiraya verilecektir.
MUHAMMEN BEDEL İLK BİR YIL İÇİN: 5.355.000,00-TL (Beş milyon üç yüz elli beş
bin Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT: 160.650,00-TL (Yüz altmış bin altı yüz elli Türk Lirası)
İHALE TARİHİ VE YERİ: İhale Çeşme Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu,
03.10.2013 tarihinde, saat:14:30
İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE GÖRÜLEBİLECEĞİ VE HANGİ
ŞARTLARDA TEMİN EDİLECEĞİ: İhale şartname ve ekleri, resmi çalışma saatleri içerisinde
Çeşme Belediyesi Hukuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
vereceklerin, ihale saatine kadar ihale dokümanının onaylı bir suretini, 1.000,00-TL (Bin Türk
Lirası) bedel karşılığında temin etmesi zorunludur.
Teklifler iç ve dış olmak üzere iki zarftan oluşacaktır. İsteklinin ihaleye katılabilmesi için
aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında iç zarf ile birlikte dış zarfta sunmaları
gerekmektedir:
Katılımcı gerçek kişi ise:
1 - İkametgah belgesi (İhale tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar ilgili makamdan
alınmış mernis adresi olmalıdır.)
2 - Kimlik fotokopisi (Aslı, zarfın tesliminde yetkiliye gösterilecektir.)
3 - Vekil vasıtasıyla ihaleye gireceklerin vekaletnameleri,
4 - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
5 - İç zarf (Teklif mektubu)
Katılımcı tüzel kişilik ise:
1 - Tüzel kişiliğe ait son tebliğ adresini gösteren oda sicil kaydı, imzaya yetkili kişiyi ve
yetki süresini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya aynı bilgileri içeren noterde düzenlenmiş imza
sirküleri,
2 - Yetkili kişiye ait kimlik fotokopisi (Aslı, zarfın tesliminde yetkili kişiye
gösterilecektir.)
3 - Vekil vasıtasıyla ihaleye gireceklerin vekaletnameleri,
4 - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.
5 - İç zarf (Teklif mektubu)
İsteklilerin ortak girişim olması halinde; yukarıda istenen belgeler her bir ortak için ayrı
ayrı hazır edilerek, bunlara ilave olarak ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık
sözleşmesi ibrazı şarttır.
Hem gerçek hem de tüzel kişiler için aranan belgeler:
1 - Mali durum bildirimi ve banka referans mektubu (Tahmini bina değeri olan
59.583.800,00-TL’nin en az %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisine ilişkin
ilgili bankanın genel müdürlüğü teyitli yazısı). Banka referans mektubu Belediyemize hitaben
düzenlenecektir.
2 - İsteklinin son beş yıla ait ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış ilgili vergi dairesinden
alınmış vergi borcu olmadığına dair belge. Kollektif şirketlerde ortaklardan her birinin vergi
borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmeleri gerekmektedir. Komandit Şirketlerde ise sınırsız
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sorumluluğa sahip ortakların her birinin ayrı ayrı vergi borcu olmadığına dair belge ibraz etmeleri
gerekmektedir.
3 - İlan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.
4 - Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
5 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Belediyemiz yetkilisinden alınmış
belge.
6 - İhale dokümanının alındığına dair makbuz.
İstenilen evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli suret olarak ihale gün ve saatine kadar
sunulacaktır. İhale dosyasına sunulan belgeler ihalenin sonunda iade edilmeyecektir. Yabancı
yatırımcıların Türkiye’de şubesi bulunmaması halinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.
TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı
alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Çeşme
Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığının İnkılap Caddesi, No: 2 Çeşme İzmir adresi ile hangi işe
ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme halinde teklif
geçersizdir. Bu nedenle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit
edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Çeşme
Belediye Başkanlığından ilanen duyurulur.
6290/1-1
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MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı
muhtelif hurda malzemeler;
- Kırıkkale Hurda Müdürlüğü sahasında 2013KKALE164 satış rumuzlu ± %20 toleranslı
15.000.000 Kg. Muhtelif cins araç (ÖTA) hurdası,
- Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasından 2013ALİAĞA128 satış rumuzlu ± %10 toleranslı
1.800.000 Kg. Muhtelif N1-M1 ömrünü tamamlamış araç hurdaları,
- Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasından 2013ALİAĞA179 satış rumuzlu ± %10 toleranslı
2.000.000 Kg. Muhtelif N1-M1 ömrünü tamamlamış araç hurdaları ve
- İzmir/Milli Emlak Müdürlüğü Ege Demir Çelik fabrika sahasından 2013YERSAT11
satış rumuzlu 1.799.000 Kg. İzabelik Demir Çelik hurdası,
kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
İHALE YERİ
31 TEMMUZ 2013
14.00
MERKEZ/ANKARA
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul
Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda
Müdürlüklerinden temin edilebilir.
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHDE SAAT 14:00'E KADAR
ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE
VERİLMİŞ OLACAKTIR.
Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle
uygun olacaktır.
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216
ALİAĞA HUR. MD.
: 02326251120/128-129-130
KIRIKKALE HUR. MD.
: 03182242898
SEYMEN HUR. MD.
: 02623413797/124-126
6126/1-1
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TTK İHTİYACI OLARAK 120 ADET 2,4 TONLUK OCAK ARABASI KAZANI VE
ŞASESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2013/93648
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 372 259 47 94 - 84
Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - İhale konusu işin nev’i
:
Malzemenin Cinsi
Miktarı
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2.4 tonluk ocak arabası kazanı ve şasesi
120 Adet
(Bandaj hariç, tamponu ve koşum
takımı ile birlikte, komple)
b) Teslim yeri
: TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş
sahasıdır.
c) Teslim süresi
: Firmalar teslim süresini 150 takvim gününü aşmayacak
şekilde teklifinde belirtecektir. TTK bu süreye karşı
teklifte bulunabilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 19.08.2013 Pazartesi - saat 15.00
c) Dosya no
: 1317048
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile
buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 19.08.2013 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden 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.
6257/1-1
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PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşi
T.Ş.F. A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2013/93948
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası
Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27
ERZİNCAN
b) Telefon ve Faks numarası : 0.446.223 95 00(4 Hat) 0.446 223 91 67
c) Elektronik Posta Adresi : erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzincan Şeker Fabrikasına Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri
Pancar Kantarlarından Erzincan Şeker Fabrikasına
105.000 Ton Pancar Nakliyesi
b) Yapılacağı yer/yerleri
: Erzincan Şeker Fabrikasına Merkez Altınbaşak, Kelkit,
Akıncılar Karaağaç ve Şiran Kantarlarından Pancar
Nakliyesi.
c) İşin süresi
: Fabrika Kampanya Süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 31/07/2013 Çarşamba günü Saat 14:00
4 - İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler.
4.1.1 a) 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 yada ilgili
meslek odasından, ilk ilan 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret sicil gazeteleri veya, bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Bu Şartnamenin 7.4 ‘üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan
standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan İş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya yeminli mali müşavir yada Serbest muhasebeci mali müşavir veya Noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son Bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
4.1.10. Karayolu Taşıma yönetmeliğince belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki
belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgelerinin C2,L1-L2,R1-R2, ve K1 dir.)
5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1. İş Deneyim Belgeleri:
5.1.1. İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin her
bir kısım için %30 oranından az olmamak üzere, İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.) (İş deneyimi ile ilgili diğer hususlar tip
idari şartnamemizde belirtilmiştir.)
6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve
11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin
sahip olduğu kara yolu taşıma yetki belgesi kapasitesinin, teklifte bulunacakları
kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak
günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
6.1. Benzer iş olarak, Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin
yapmış olduğu işler kabul edilecektir.
7 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve
KDV Dahil 100,00 (Yüz. TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 31.07.2013 Çarşamba günü 14:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisini
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ( Postadaki gecikmelerden
İdare sorumlu tutulamaz.) İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde
açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale
gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6170/1-1
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65 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR
Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesine
ait 65 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
Adresi
: Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane Karşısı No: 49 Hınıs/
ERZURUM
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 65 adet işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Hınıs/ERZURUM
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 6.390.323.-TL
f) Geçici teminatı
: 447.322,61.-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad.
No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 15/08/2013 - Saat: 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda;
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154
8. Kat 826 nolu oda
Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Erzurum
Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane
Karşısı No: 49 Hınıs/ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154
8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğinden:
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile
bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının
Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre,
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’da yapılacaktır.
2013/2.Dönem YMM Sınav Tarihi : 28 Eylül - 7 Ekim 2013
* Son başvuru tarihi
: 19 Ağustos 2013
Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen
son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar
başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:
a) 3568 sayılı Kanun’ un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,
b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,
c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya
kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle
disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.
16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak
olan adaylar için; Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,
1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
2) Finansal Yönetim,
3) Yönetim Muhasebesi,
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
5) Revizyon,
6) Vergi Tekniği,
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,
konularında yapılır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Söz konusu koşulları taşıyan adayların;
1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)
2) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son
6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış ),
4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.),
5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
6) Lisans diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış
diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onaylı belgesi),
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7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi(bağlı bulunduğu oda tarafından
onaylanacak),
8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,
9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,
10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam
Ödendiğine Dair Belge”
11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:
a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden;
mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin
başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa
uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge,
a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.)
biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim
kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını
gösterir imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği,
b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro
sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü
(SGK onaylı),
b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden;
çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi,
adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),
b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet
dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi((A.Ş’lerde genel
kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,
c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan
kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda
yer alan
7, 8,10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),
d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan
kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8,
10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),
Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.
Anılan Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik
sınavına gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için; ders 105,00 TL
olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 1.050,00 TL’nin Temel Eğitim ve Staj
Merkezi (TESMER)’nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus
Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile
başvurmaları gerekmektedir.
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan
tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65
puandan az not alınan konuları kapsar.
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Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek
mensubu adayların, başvuru için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini
gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
(dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.)
Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle
meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları
kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ
1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma
isteğinde bulunacakların sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu düzenli olarak
doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son
başvuru günü çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd.
No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal
edilecektir.
2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3) Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali
Müşavirler Odaları ve http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.
4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava
alınmayacaktır.
5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır
7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
İlan Olunur.
6267/1-1

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU
5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve
Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma
çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri
endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları,
uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna
göre;
A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK
ŞARTLAR:
a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya
denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında
çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak
başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 06 Ağustos 2013 Salı günü mesai
bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.
b) Uygulama tezleri; tez konularının teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim
edilecektir.
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c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma
çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu,
06 Ağustos 2013 Salı günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla
gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 14 Ağustos 2013 Çarşamba gününe
kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda
yönetim kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 16 Ağustos 2013
Cuma günü duyurulacaktır.
d) Oda TEMDEM kurulunun, 23 Ağustos 2013 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da
yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve
değerlendirme sınav sonuçları 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü Oda internet sayfasında ilan
edilecektir.
e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.
1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını
başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.
2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek
istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar
f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 28 Ağustos 2013
Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırılacaktır.
g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 04 Eylül 2013 Çarşamba gününe kadar imza karşılığı
tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine
iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.
ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.
B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
a) Sınav günleri: 21 Eylül 2013 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav
oturumu yapılacaktır.
22 Eylül 2013 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.
b) Sınav başlama saati: 09.30
c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim
kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir
saat süre olacaktır.
ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda
Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü
fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40
(Kırk) soru sorulacaktır.
f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir
sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.
5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına
girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.
6262/1-1
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten
dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri
kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin
yapılmış olması gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Anest. Rean.

Profesör

1

1

Bölüm
Cerrahi Tıp Bil.

Acil Tıp

Profesör

1

1

Temel Tıp Bil.

Anatomi

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bil.

Nöroloji

Doçent

2

1

Ünvanı

Derece

Adet

Profesör

1

1

Ünvanı

Derece

Adet

Doçent

2

1

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Ünvanı

Derece

Adet

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı

Bölüm
Mekatronik Müh.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı

Bölüm
İç Mimarlık

İç Mimarlık

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
Türk Dili ve Ed.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı

Bölüm

Muhasebe ve
İşletme

Finasman

Profesör

1

1

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

1

Ünvanı

Derece

Adet

Profesör

1

1

Ünvanı

Derece

Adet

Doçent

2

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm
Sahne Sanatları

Anabilim Dalı
Dramatik Yazarlık

GAZANFER BİLGE MYO
Bölüm
Pazar. Reklam.

Anabilim Dalı
Halkla İlişkiler
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın
Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve
Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili
Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari
koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını
sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet
fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma
eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları
ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile
Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşulları sağlayan adaylar,
başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora
belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
Kadro Unvanı / Adet
Yardımcı
Birim/ Bölüm/Anabilim Dalı
Profesör
Doçent
Doçent
ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU

1

1

Açıklama
Gıda Mühendisliği alanında doktora
yapmış olmak, Yükseköğretim
Kurumlarında en az 3 eğitimöğretim yılı ders verme tecrübesine
sahip olmak.
Kimya veya Fizikokimya alanında
doktora
yapmış
olmak,
Yükseköğretim Kurumlarında en az
3 eğitim-öğretim yılı ders verme
tecrübesine sahip olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI
1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ
PERİODONTOLOJİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KLASİK ARKEOLOJİ
PREHİSTORYA
PROTOHİSTORYA VE
ÖNASYA ARK.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMASÖTİK
TOKSİKOLOJİ
EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

1
1
1
1
1

Alanında doktora yapmış olmak.
Alanında doktora yapmış olmak.
Alanında doktora yapmış olmak.

1

Toksikoloji
alanında
yapmış olmak.

doktora

1

Fizik veya Elektronik alanında
doktora yapmış olmak. En az 10
Eğitim-Öğretim yılı ders verme
tecrübesine sahip olmak.
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Kadro Unvanı / Adet
Yardımcı
Profesör
Doçent
Doçent

Birim/ Bölüm/Anabilim Dalı
FEN FAKÜLTESİ
CEBİR VE SAYILAR
1
TEORİSİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DİN BİLİMLERİ
İSLAM FELSEFESİ

1
1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK
FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON
HEMŞİRELİK ESASLARI
IÇ HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
KADIN SAĞLIĞI VE HAST.
HEMŞ.
ODYOLOJİ
TIP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR
CERRAHİSİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
1
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI

1
2
1

Açıklama

Dinler Tarihi alanında doktora
yapmış olmak.
Felsefe alanında doktora yapmış
olmak.
Alanında doktora yapmış olmak.
Alanında doktora yapmış olmak.
Alanında doktora yapmış olmak.

1
1
1

Alanında doktora yapmış olmak.
Alanında doktora yapmış olmak.

1

1

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI

1
1

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE
1
SİGORTACILIK

Çocuk Hematolojisi Onkolojisi
yandal uzmanlık belgesine sahip
olmak.
Pediatrik Gastroenteroloji yandal
uzmanlık belgesine sahip olmak.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
yandal uzmanlık belgesine sahip
olmak.
Bankalarda Kredi - Risk Yönetimi
konusunda çalışmaları olmak.

6287/1-1
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.
Duyurulur.
Tel: 0 364 219 20 90
Birimi

Bölümü

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

Anabilim Dalı
Türk Din
Musikisi
-

Unvanı

Adet

Derece

Yrd. Doç.

1

3

Doçent

1

2

Yrd. Doç.

1

3
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İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu

Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Hemşirelik
Çocuk Gelişimi
Beslenme ve Diyetetik
Sosyal Hizmetler

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Mühendislik Fakültesi

Anabilim Dalı
Kent ve çevre
Bilimleri
Göz
Hastalıkları
Kardiyoloji

Sayfa : 357
Unvanı
Yrd. Doç.

Adet
2

Derece
3

Yrd. Doç.

1

3

Doçent

1

1

Yrd. Doç.

1

3

Yrd. Doç.

1

4

Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.

1
3
2
1

3
3
3
3

Yrd. Doç.

1

2

1

1

Yrd. Doç.
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Ufuk Üniversitesinden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve
Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı
ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine tabi olmak üzere)
Profesör,
Doçent
ve
Yardımcı
Doçent
kadrosuna
başvuracakların
Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet
fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını
kapsayan (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını
vermeleri gerekmektedir.
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı
Kamu Hukuku/İdari
Hukuku

Hukuk
Fakültesi

Kamu Hukuku/Hukuk
Felsefesi ve Sosyolojisi
Özel Hukuk/Medeni Hukuk
Özel Hukuk/Milletlerarası
Özel Hukuk

Eğitim
Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü/İngiliz Dili ve
Edebiyatı Anabilim
Dalı/İngilizce Öğretmenliği
Programı

Kadro Ünvanı
Öğretim Üyesi
(Profesör, Doçent,
Yardımcı Doçent)
Öğretim Üyesi
(Profesör, Doçent,
Yardımcı Doçent)
Öğretim Üyesi
(Profesör, Doçent,
Yardımcı Doçent)
Öğretim Üyesi
(Profesör, Doçent,
Yardımcı Doçent)

Adedi

Yardımcı Doçent

2

Açıklama

1

1

1

1

Yükseköğretim Kurumlarında
en az 10 yıl çalışmış olmak.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Zigana Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 24a-3a pafta, 1253 ada, 40 parsel üzerindeki 563868 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 649124 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı
794 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zigana Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mustafa DİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9248, Oda Sicil
No:11731) ve Nihat YARAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14814,
Oda Sicil No:4460) 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 11.07.2013 tarihli ve 5840 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6270/1/1-1

—————
Gözlem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Tuzla ilçesi, 24 pafta, 1518 parsel üzerindeki 679756 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 464508/412090 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı
92 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Yılmaz ONARLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1375, Oda Sicil
No:6450), Recep SİVRİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8150, Oda Sicil
No:36859) ve Hande YAYMACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41686) 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 11.07.2013
tarihli ve 5841 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6270/2/1-1

—————
Nokta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 24c3d pafta, 2832 ada, 13 parsel üzerindeki 576444 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626306 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Sırriye Çiğdem GİRİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:9914, Oda Sicil No:14376), Altan KOCAALP (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:2413, Oda Sicil No:7942), Aydın KÜLEKÇİ (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4848, Oda Sicil No:25535), Mehmet YAZICI (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6921, Oda Sicil No:3780) ve Ahmet
ÖZGÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69097) 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 11.07.2013 tarihli ve 5842
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6270/3/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ataer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 14 pafta, 245 ada, 3 parsel üzerindeki 621569 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 489692/437274 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 331 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ataer Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Nuray KIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5585, Oda Sicil No:10895), Ali SOYYİĞİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:19191, Oda Sicil No:12484), Fazıl ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12925, Oda Sicil No:21319), Ayşe ÖZDİL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13838, Oda Sicil No:34489) ve Orçun ÇÖLKESEN’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65869) 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 11.07.2013 tarihli ve 5843 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

6270/4/1-1

—————
Harika Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 211 pafta, 1238 ada, 21 parsel üzerindeki 698009 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35306 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret
Odasına kayıtlı 1270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harika Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Nazım MARAŞLI (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14730, Oda Sicil No:35910) sorumlu denetim elemanları
Mustafa GÜLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18487, Oda Sicil
No:19508) ve Mehmet Akif OKUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58112)
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,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı,
24.02.2013 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 1270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harika Yapı Denetim Ltd.
Şti.’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 27858
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 1270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 11.07.2013 tarihli ve 5844 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

6270/5/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
MK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, 1312 ada 63 parsel üzerindeki 274756 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 56679-58941 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 101 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip MK Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hatice
ERUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6520, Oda Sicil No:6179), Kemal
İNCEÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8691, Oda Sicil No:10557) ve
Koray ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61681) 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 10.07.2013
tarihli ve 5833 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6269/1-1

—————

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF
nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı ve yetkilisi
Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yener TANRIVERDİ (Denetçi No:19126, Oda Sicil
No:47404) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 15. İdare
Mahkemesi’nin 07.06.2013 tarihli ve E.2012/1643-K.2013/816 sayılı kararı ile “dava konusu
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yener TANRIVERDİ (Denetçi No:19126, Oda Sicil
No:47404) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.07.2013 tarih ve 5825 sayılı
Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6268/1-1

—— • ——

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:
İnc. Sor. Değ. 27.05.2013 gün ve 18799 sayılı yazısı
Zeynel BULUT - Özel Bireysel Hedef Dershanesi Eski Müdürü
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7. Maddesine aykırı olarak, 26.12.2011 30.01.2012 tarihleri arasında KOSGEB ve İŞKUR destekli 200 katılımcıya uygulamalı
girişimcilik eğitimi programı verdiğiniz hususunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verildiğinden,
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.
6271/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
7374 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
6297/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 72700 EK/9 nolu kesin parselasyon planı
Belediye Encümenimizin 13/6/2013 tarih ve 1032/2216 sayılı kararıyla tasdik edilerek
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Ada/Parsel
Mevkii
14987/1
Yuva
14988/1
Yuva
14989/1
Yuva
15008/1
Yuva
15016/1
Yuva
15020/1
Yuva
15030/1
Yuva
15042/1
Yuva
15043/1
Yuva
6298/1-1
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Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/184125
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Adresi

Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğü
Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan

İl/İlçe

Beşiktaş/İstanbul

Tel-Faks

212 370 90 00-212 370 90 95

E-Mail

satınalma@darphane.gov.tr

Sokak No:55
Posta Kodu

34349

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Özdeş Taşımacılık ve Lojistik
Adı/Unvanı

Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited

Cengiz Özdeş

Şirketi
Kartaltepe Mahallesi Bahçesayar
Adresi
Sokak No:10/B Bakırköy/İstanbul
T.C. Kimlik No.

38845067438

Vergi Kimlik/
683 027 0340
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

803266

6. Yasaklama
Ay
Süresi

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

6311/1-1
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/169726

2. Yasaklama Kararı Veren

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/TCDD

Bakanlık/Kurum

İşletmesi Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Talatpaşa Bulvarı Gar/Ankara

Tel-Faks

0 312 3090515-4419 / 0 312 311 53 05

Posta Kodu

6330

E-Mail

malzemesipariş@tcdd.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
ALPET Petrol Ürünleri Sanayi ve

Adı/Unvanı

Ticaret Limited Şirketi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Necmi Alpay
Sarıgüllük Mahallesi Milli

Adresi

Özgürlük Mahallesi Çetin Emeç

Egemenlik Caddesi Mazıcıoğlu Apt.

Caddesi No: 1 Merkez/Gaziantep

Sitesi No: 1 İç Kapı No: 5
Şehitkamil/Gaziantep

T.C. Kimlik No.

33487508042

Vergi Kimlik/

Şehitkamil Vergi Dairesi 057 003 7366

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Gaziantep Ticaret Odası
25411
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) 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.
6305/1-1
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/173652

2. Yasaklama Kararı Veren

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/TCDD

Bakanlık/Kurum

İşletmesi Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Adresi

Posta Kodu

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ
0 (312) 309 05 15/4129

Talatpaşa Bulvarı

Tel-Faks

Gar/Altındağ/Ankara

0 (312) 311 53 05

06330

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

malzeme@tcdd.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Sergün Beton Yapı Elemanları Plastik
Adı/Unvanı

İnşaat Taahhüt Harfiyat ve Nakliyat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Atatürk Bulvarı Urfa Pasajı K: 1

Adresi

No: 106 Merkez/Şanlıurfa

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Şanlıurfa Topçumeydanı Vergi Dairesi

Mükellefiyet No.

7620253624

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

8342

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/41940
İçişleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Manisa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

MANİSA/Merkez

Adresi

Akmescid Mah. İzmir Cad. No: 311

Tel-Faks

(236)231 46 36

Posta Kodu

45020

E-Mail

posta@manisailozelidare.gov.tr

4.İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek. veya Tüzel Kişi.

5.Ortak ve/veya Ortaklıkların

Akropol Pazarlama Elektrik Elektronik
Adı/Unvanı

İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Sanayi ve Nihat BATU
Ticaret Limited Şirketi
Dinçer Mah. Yeni Cami Cad. No: 19/C

Adresi

MANİSA

T.C. Kimlik No.

30638125424

Vergi Kimlik/

0340373118

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
13836
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Bakanlık

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.
6310/1/1-1
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Sayfa : 365

İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/41940

2. Yasaklama Kararı Veren

İçişleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Manisa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

MANİSA/Merkez

Adresi

Akmescid Mah. İzmir Cad. No:311

Tel-Faks

(236)231 46 36

Posta Kodu 45020

E-Mail

posta@manisailozelidare.gov.tr

4.İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek. veya Tüzel Kişi.
Adı/Unvanı

5.Ortak ve/veya Ortaklıkların

Batu Elektrik Otomasyon Sanayi
Dinçer Mah. Yeni Cami Cad.

Adresi

No: 19/C Manisa

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

1500166498

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No. 12137
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Bakanlık
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.
6310/2/1-1
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Merkez Kampüsü Sıhhiye/Ankara

Tel-Faks

3052346-305 10 15

E-Mail

hukuk@hacettepe.edu.tr

Posta Kodu 6100

4.İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek. veya Tüzel Kişi.
Optimar
Adı/Unvanı

Danışmanlık

5.Ortak ve/veya Ortaklıkların

Tanıtım

Araştırma ve Organizasyon Tic. ve
San. A.Ş.
Olgunlar Cd. No: 11/17

Adresi

Bakanlıklar/Ankara

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Ankara Ticaret Odası
Oda Sicil: 52/2020
Ticaret Sicil: 218341
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) 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.
6312/1-1
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1046 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

Sayfa
1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5034 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun
Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma
Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
2013/5048 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesi Uyarınca Dövizle Askerlik
Hizmeti Yükümlüleri Tarafından Ödenmesi Gereken Döviz Miktarının Yeniden
Belirlenmesine İlişkin Karar
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere

2
3

4
5

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Çetin EROL’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/11)

5

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, İçişleri, Millî
Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına
Ait Atama Kararları

6

KADRO ARTIRILMASI KARARI
— Kadro Artırılmasına Dair Bir Adet Karar

51

YÖNETMELİKLER
— Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
— İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
— Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43)
— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)
— Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya
Alınmasına Dair Tebliğ
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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

52
254
286
307
321
330
331
334
350
367

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 1.20 TL

