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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik

Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek mak-
sadıyla yapılacak tesislerin su yapısıyla ilgili kısımları ile diğer su yapılarının; onaylı fizibiliteye
uygun kati, uygulama ve iş sonu projelerinin kontrol ve onayı ile yapımındaki inceleme ve de-
netimi, denetime ilişkin müşavirlik hizmeti satın alınması, denetim işleriyle ilgili masrafların
tahsili, DSİ tarafından yetkilendirilecek şirketlerin ve denetim yapacak personelin nitelikleri,
denetleme usulleri, DSİ’nin, yatırımcının, proje müellifinin, yüklenicinin, yetkili denetim fir-
masının görev ve sorumlulukları ile yaptırımların uygulanmasına dair usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her türlü su yapıları ile hidroelektrik enerji üretim

tesisleri kapsamında bulunan baraj, regülatör, her türlü tünel ve galeriler, iletim kanalı, borulu
isale hattı ve üzerinde yer alan tüm sanat yapıları, yükleme havuzu, dolusavak, kuyruksuyu
yapıları, şantiye içi ulaşım ve taşıma yolları ve benzeri yapılar, enerji yapılarını teşkil eden tüm
sanat yapıları ve bunlara ait hidro-mekanik ekipmanlar ile diğer her türlü su yapılarının proje
onayları, inşaat ve montaj denetimleri ve kabul işlemlerinin DSİ tarafından yapılması ile de-
netim hizmetinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alın-
masını kapsar.
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(2) İlgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş veya yetkilendi-

rilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler mevzuatı çerçevesinde DSİ’den talep et-

meleri halinde su yapılarının denetimi, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Ge-

nel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlığı,

b) Denetim elemanı: Su yapılarına ait projelerin ve inşa faaliyetlerinin denetim hizmet-

lerinde görev alan denetim sorumlusu, denetçi mühendisi,

c) Denetim hizmeti alım sözleşmesi: Denetim işlerine ilişkin 4735 sayılı Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan sözleşmeyi,

ç) Denetçi mühendis: Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje

yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az beş

yıl çalışmış, mesleki faaliyetlerden men edilmemiş ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddenin birinci

fıkrasında belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan mühendis ve mi-

marı,

d) Denetim Sorumlusu: Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma,

proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve kontrollük faaliyetlerinde kamu veya özel

sektörde toplam olarak en az on yıl çalışmış, mesleki faaliyetlerden men edilmemiş ve bu Yö-

netmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet

kararı bulunmayan mühendis ve mimarları,

e) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

f) EİGM: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

g) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) İş sonu projesi: Onaylı uygulama projelerinin sahada uygulanması sırasında, görülen

teknik lüzum üzerine; SYDF veya DSİ yetkilileri tarafından da tutanak, ataşman ve benzeri

şekilde imza altına alınarak belgelendirilmiş değişikliklerin, yapıldıkları şekli ile işlenmiş son

halini gösterir projeyi,

h) İzin belgesi: Şirketin (SYDF), DSİ tarafından yetkili kılındığına dair verilen belgeyi,

ı) Kati/kesin proje: Yatırımcının yetkilendirdiği bir tasarım firması/proje müellifi tara-

fından yapılan, bir üretim tesisi veya inşaatın ana ve yardımcı yapılar ile nasıl yapılacağını

gösteren açıklama, şema, plan ve proje paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan he-

sap, keşif ve şartnamelerden oluşan projeyi,

i) Mesleki Deneyim Belgesi: Denetim sorumlusu ve denetçi mühendisin mesleki de-

neyimini gösteren belgeyi,

j) Proje müellifi: Proje yapımı hizmetlerini iştigal konusu seçmiş, su yapısı projelerini

hazırlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
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k) Su kullanım hakkı anlaşması (SKHA): Hidroelektrik enerji üretim tesisinin su kul-

lanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmayı,

l) Su yapıları: Baraj, gölet, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı,

sulama tesisi, kollektör, içmesuyu, isale hattı, su haznesi, terfi merkezi, arıtma tesisi, atıksu

toplayıcı hatları ile arıtma tesisi, atık depolama barajı, taşkın kontrol ve nehir yatağı düzenlen-

mesi tesisleri ve benzeri yapıları,

m) Su yapıları yetkili denetim firması (SYDF): Su yapılarının fenni usul ve esaslar çer-

çevesinde, çevre ile uyumlu halde inşa edilmelerini sağlamak ve şantiyede yapılması gereken

denetim faaliyetlerini yapmak üzere DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanununa

göre kurulmuş şirketleri,

n) Tesis Bedeli: Keşif bedeline %15 bilinmeyen giderlerin eklenmesi ile bulunan de-

netime esas işin öngörülen maliyeti,

o) TÜRKAK: Türkiye Akreditasyon Kurumunu,

ö) Uygulama projesi: Yatırımcının yapacağı yapım ihalesinden sonra yatırımcı tarafın-

dan yetkilendirilen tasarım firması/proje müellifi tarafından sahada yapılacak imalatların iş

programına göre hazırlanacak olan, kati/kesin projede prensipleri belirlenmiş (onaylı fizibilite

raporuna göre), ana ve yardımcı yapıların, DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat ve

yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde imalata yönelik detayları içeren, şema, plan,

kesit, proje ve proje detay paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, metraj,

keşif ve şartnamelerden oluşan uygulamaya esas projeyi,

p) Yardımcı denetim elemanı: Denetim sorumlusu ve denetçi mühendisin sevk ve idaresi

altında görev yapan laborant, tekniker, teknisyen, sürveyan, alet operatörü, nivocu ve benzeri

elemanları,

r) Yatırımcı: Su yapıları yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş

ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında EPDK’dan lisans almış elektrik üretim

şirketleri, 6446 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında lisanssız tesis kurmak üzere ge-

rekli izinleri almış olan gerçek ve tüzel kişileri, ilgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere

görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareleri,

s) Yüklenici: Su yapılarının inşaat yapım işini üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi, Proje Müellifi, DSİ, SYDF, Yatırımcı ile

Yüklenicinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) DSİ, su yapılarının proje onayı ve kontrollük hizmetini doğrudan ya-

pabileceği gibi, 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti satın almak

yoluyla da yaptırabilir.

12 Mayıs 2015 – Sayı : 29353                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



(2) Kati, uygulama ve iş sonu projelerinin inceleme ve tasdiki ile işlerin arazide dene-

timi konularında kontrollük hizmetini DSİ’nin doğrudan yürütmesi durumunda; DSİ, kontrollük

teşkilatını ve denetimde görevlendireceği personeli yüklenicinin inşaat işine ait genel iş prog-

ramını göz önünde bulundurarak belirler.

(3) Su yapılarının, uygulama ve iş sonu projelerinin tasdiki ve/veya arazide denetimi

konularında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre müşavirlik hizmeti satın alınması durumunda;

a) Yatırımcı inşaat işine ait, genel iş programını, genel yapım metodolojisini ve işi ya-

pacak yüklenici/yükleniciler ile ilgili bilgileri, işe başlamadan en az dört ay önce DSİ’ye sunar.

Yatırımcı tarafından DSİ’ye işe başlamadan en az dört ay önce verilmesi gereken genel iş prog-

ramında, işe ait bütün ünitelerin ve bunlara ait alt ünitelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, çalışı-

lacak ve çalışılmayacak günler, yirmidört saat veya oniki saat üzerinden çalışılacak tarihler

çubuk diyagramda açıkça gösterilir. Bu iş programındaki inşaat bitim tarihi EPDK tarafından

verilen üretim lisansında yer alan tesis tamamlanma tarihini geçemez. Yatırımcı bu hususun

kontrolü için iş programı ekinde üretim lisansını da DSİ’ye ibraz eder.

b) Yatırımcı, yüklenici ile yapmış olduğu sözleşmeyi DSİ’ye ibraz eder.

c) DSİ; iş programını da göz önünde bulundurarak denetim hizmetinin organizasyon

yapısını ve denetimde çalışacak teknik personel sayısını belirler.

ç) DSİ tarafından müşavirlik denetim hizmeti ihale edilmeden önce; DSİ, yatırımcı ve

yüklenici/yükleniciler arasında, tarafların görev ve sorumluluklarının neler olduğunu kapsayan

örneği ek- 2’de yer alan protokol düzenlenir.

d) DSİ’nin, yapacağı müşavirlik hizmet alımı ihaleleri, her proje için ayrı ayrı olabile-

ceği gibi, havza bazındaki projeler, bir veya birden fazla il bazındaki projeler düşünülerek ih-

tiyacın belirlenmesi ve buna göre grup halinde ihale ilanına çıkılması da söz konusu olabilir.

DSİ’nin birden fazla işin denetimini aynı ihale kapsamında yaptırmak istemesi durumunda

EK 2’de yer alan protokol her bir iş için ayrı ayrı düzenlenir. SYDF, istenen süre içerisinde,

ilan edilen şekliyle teklifini ve hizmet alım ilanında gerekli görülen diğer belgeleri DSİ’ye sunar.

e) Kati projelerinin tasdik yetkisi DSİ’dedir.

f) SYDF’nin proje onay gurubunda yer alan denetçi mühendislerin taşıyacağı şartları

DSİ belirler.

(4) Su yapılarının uygulama projesini yapan proje müellifi/tasarım firması, aynı projenin

denetimini yapan SYDF olamaz. SYDF ile yatırımcı ve/veya yüklenici arasında denetlenen iş

kapsamında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunamaz. Yatırımcı ve yüklenici firmalardan ayrılan

kişilerin kurdukları Su Yapıları Yetkili Denetim Firmaları, bu yatırımcı ve/veya yüklenici fir-

maların yer aldıkları işleri üç yıl süre ile denetleyemez.

Denetim

MADDE 6 – (1) Elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan hidroelektrik

tesislerinin baraj, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla

ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su

yapıları ile diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kollektör, arıtma tesisi, taşkın ve

nehir yatağı düzenlemesi ve benzeri su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi zorunludur.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                12 Mayıs 2015 – Sayı : 29353



(2) Birinci fıkrada belirtilen su yapılarının denetim hizmetleri, masrafları ilgililerine

ait olmak üzere; DSİ tarafından yapılır veya DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Ka-

nununa göre kurulmuş şirketlerden DSİ’ce müşavirlik hizmeti satın alınarak yaptırılır.

(3) Su yapıları yapmak üzere ilgili kanunlarına göre görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş

kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler, mevzuatı çerçevesinde talep etmeleri hâlinde

su yapılarının denetim hizmetleri bu Yönetmelik kapsamında yapılır. Denetim masrafları, de-

netlenen yatırımcı gerçek veya tüzel kişiler tarafından DSİ’ye ödenir.

(4) SYDF, su yapısının uygulama ve/veya revize uygulama projesini onaylamak, pro-

jesine ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, imalatta kullanılan malzemelerin

ve imalatın projesine, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek, malzemeler

ve imalatla ilgili deneyleri yapmak ve/veya yaptırmak, neticelerini belgelendirmek zorundadır.

SYDF, hazırlayacağı iş sonu raporunu ve eklerini geçici kabulden önce DSİ’ye verir.

Denetime ilişkin masrafların tespit ve tahsili

MADDE 7 – (1) Yatırımcı, denetim işinin DSİ tarafından ihale edilebilmesi için; de-

netim masrafı için DSİ tarafından belirlenen bedelin %10’undan az olmayan bir bedeli, DSİ’nin

resmi kurumsal bütçe hesabına nakden ve tek seferde yatırır.

(2) Denetim hizmetinin DSİ tarafından ihale edilebilmesi için; DSİ tarafından belirlenen

toplam denetim masrafı için belirlenen bedelin %25’inden az olmamak üzere, işin adına alınmış

ve işin sonuna kadar geçerli olan teminat yatırımcı tarafından DSİ’ye verilir.

(3) Yatırımcı, DSİ’nin yapacağı ihale sonrasında DSİ ile SYDF arasında imzalanacak

sözleşme bedeli, fiyat farkı ve KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

(4) Yatırımcı, işin proje kontrolü ve tasdiki ile arazide denetimi konularındaki kontrol-

lük/danışmanlık hizmetinin bedelini, DSİ ile SYDF arasındaki aylık hakkedişlerin düzenlen-

mesinden sonra en geç onbeş gün içinde, hakkedişe ait bedeli DSİ’nin resmi kurumsal bütçe

hesabına nakten ve tek seferde yatırır.

(5) Yatırımcı işin, gerek finansman ve gerekse temel-tünel şartlarındaki değişikliklerden,

olumsuz hava koşulları, doğal afetler, terör, ithalatta olabilecek gecikmeler veya doğrudan yük-

lenicinin sebep olduğu yanlış, hatalı imalatlar veya yetersizliklerden kaynaklı olarak uzama-

sından dolayı, SYDF ile DSİ arasında imzalanan ve onaylı ilk iş programına göre yapılan söz-

leşmedeki adam/ay sayılarının yetersiz kalması durumunda ilave denetim masraflarının tama-

mını fiyat farkı ve KDV dahil ödemekle yükümlüdür.

(6) DSİ tarafından SYDF belirlemek üzere yapılacak ihalenin herhangi bir sebepten

gecikmesi veya sonuca bağlanamamasından dolayı yatırımın geç başlaması durumunda yatı-

rımcı ve yüklenici DSİ’yi sorumlu tutamaz.

(7) Yatırımcının işe süresinde başlamaması veya yatırımdan vazgeçmesi halinde DSİ

tarafından SYDF’ye yapılan tüm ödemeler yatırımcı tarafından DSİ’ye ödenir.

(8) Denetimin, doğrudan DSİ tarafından yapılması durumunda, DSİ tarafından Yİ-ÜFE

kullanılarak cari yıl fiyatları ile tespit edilecek tesis bedelinin %3’ü denetim masrafı olarak ya-

tırımcıdan alınır. Bu denetim masrafı, protokolün imzalanmasından itibaren, iş bitim tarihini

geçmeyecek şekilde ve en fazla on eşit taksit halinde her ayın onbeşinde DSİ’nin resmi ku-

rumsal bütçe hesabına yatırılır.
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İş programı

MADDE 8 – (1) Yatırımcı işe başlamadan en az dört ay önce iş programını DSİ’ye ve-

rir. DSİ iş programını inceler ve uygun görmesi durumunda onaylar. DSİ’nin iş programını uy-

gun görmemesi durumunda, yatırımcı iş programı üzerinde DSİ’nin görüşleri doğrultusunda

gerekli düzenlemeleri yaparak onay için tekrar DSİ’ye verir. Bu durumda dört aylık süre, revize

iş programının DSİ’ye sunulduğu tarihten itibaren başlar. DSİ onayladığı iş programı doğrul-

tusunda denetim işinin organizasyon yapısını kurar, denetim hizmeti satın alıp alınmayacağına

karar verir ve bu hizmeti almaya karar vermesi durumunda da SYDF’yi belirlemek üzere ihale

işlemlerini başlatır.

(2) Yüklenici tarafından iş programında değişiklik önerilmesi durumunda revize iş prog-

ramı yatırımcı tarafından incelenir ve uygun görülmesi durumunda tasvip edilerek DSİ’ye gön-

derilir. DSİ gerek görmesi durumunda iş programı ile ilgili olarak SYDF’nin de yazılı görüşüne

başvurur. Revize iş programı da DSİ tarafından incelenir ve otuz takvim günü içerisinde yazılı

görüş verilir. Revize iş programı uygun görülmesi durumunda DSİ tarafından onaylanır. İnşaat

işinin uzaması, dolayısı ile DSİ tarafından ihale edilmek sureti ile alınan denetim hizmetinin

süresinin yeterli olmaması durumunda DSİ ile SYDF arasındaki sözleşme hükümleri çerçeve-

sinde hareket edilir.

İşe başlama

MADDE 9 – (1) DSİ’nin izni olmadan işe başlanılamaz. Kati projesi onaylı olmayan,

çevresel etki değerlendirmesi sonucunda ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu kararı bu-

lunmayan işlerde, işe başlanılamaz.

Kalite kontrol faaliyetleri

MADDE 10 – (1) Kalite Kontrol faaliyetlerin yürütülebilmesi için uygun nitelikteki

mühendis, laborant, laborant yardımcısından uygun görülecek olan kalite kontrol eleman veya

elemanlarından teşekkül eden şantiye laboratuvarları, gerekli test ekipmanları da temin edilmek

sureti ile yüklenici tarafından kurulur. Yüklenicinin şantiye laboratuvarı kurmayarak akredite

olmuş bir laboratuvardan hizmet almak istemesi halinde bu durumu DSİ’ye sunacağı Genel

Yapım Metodolojisinde açıkça belirtmesi gerekir. Böyle bir durumda DSİ tarafından SYDF’nin

Kalite Kontrol ve Laboratuvar Grubunda çalışması öngörülen personel sayıları azaltılır. Şan-

tiyede kurulan laboratuvarın DSİ tarafından yeterli bulunması gerekir. İşin bünyesinde kulla-

nılacak malzemelerle ilgili uygunluk testleri ve işin rutin kalite kontrolüne yönelik testler SYDF

personelinin nezaretinde yapılır. Test raporları, SYDF’nin teste nezaret eden personeli tarafın-

dan da imzalanır. Şantiye laboratuvarında yapılamayan testler; DSİ’nin uygun göreceği ve/veya

TÜRKAK tarafından akredite kamu veya özel laboratuvarlarda yüklenici tarafından yaptırılır.

Firma kendi laboratuvarında test yapıyor ise sonuçlar, laboratuvar mühendisi tarafından imza-

lanarak SYDF’ye iletilir. Bu laboratuvarların yaptığı testlerin doğruluğunun teyidi için; TÜRKAK

tarafından akredite özel laboratuvarlarda rutin aralıklarla testler yaptırılır.

(2) İnşaatta kullanılacak kalite kontrol sistemi yüklenici ve alt yüklenicileri kapsar. Alt

yükleniciler tarafından sağlanan bütün malzeme ve hizmetler de kayıt altına alınır.
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(3) İmalatta kullanılacak tüm malzemeler için tedarikçi onay formları ve malzeme onay

formları düzenlenerek SYDF’nin de uygun görüşü alınır. SYDF bu konulardaki görüşlerini en

geç on gün içinde verir. Tedarikçi onay formu ekinde; firmaya ait bilgiler, ilgili kurumlardan

alınmış uygunluk belgeleri, çalışma belgeleri, sicil belgeleri, Kalite, Çevre ve İSG sistem bel-

geleri, kapasite raporları, işyerine olan mesafe bilgileri gibi dokümanlar bulunur. Malzeme

onay formları ekinde ise; Ürün katalogları, sertifikaları ve onaylı test raporları bulunur. Alınacak

bütün malzemeler için mümkün olduğunca üretici sertifikası, TSE belgesi, CE belgesi ve re-

feranslar istenir. SYDF bu konulardaki görüşlerini en geç on gün içinde verir.

(4) Su yapılarıyla ilgili proje ve imalatlarda kalite kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine

dair usul ve esaslar DSİ tarafından belirlenir.

Proje müellifinin ve tasarım firmasının görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Proje müellifi, su yapılarının uygulama projelerini, DSİ’nin onayla-

mış olduğu kati projedeki formülasyona göre kot ve koordinatları esas alarak DSİ kriterleri ve

teknik şartnameleri başta olmak üzere, ilgili tüm yönetmelik, teknik şartname ve standartlar

doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde hazırlar.

(2) Proje müellifinin, DSİ’nin onaylamış olduğu kati projedeki formülasyon ve projenin

yeri ile ilgili kot ve koordinatlarda herhangi bir sebeple değişiklik önermesi durumunda, bu

durumu gerekçeleri ile birlikte bir rapor ile DSİ ve/veya SYDF’ye bildirmesi ve DSİ’nin izni

doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

(3) Proje müellifi, uygulama projelerinin yapımı sırasında gerek görmesi durumunda

her türlü ilave sondaj, araştırma, deney ve testleri yaparak/yaptırarak, işin emniyet, ekonomik,

estetik ve ekolojik açıdan en uygun şekilde projelendirilmesinden sorumludur.

(4) Proje müellifi, uygulama ve iş sonu projelerinin hesap ve çizimlerine ait tüm orijinal

dosyaları hazırlandıkları formatta DSİ’ye ve/veya SYDF’ye, istenilmesi durumunda Enerji İş-

leri Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

(5) Proje müellifi, proje kapsamına giren işlerin tümünde DSİ kriterlerine uygun olarak

çalışır ve DSİ tarafından verilecek rapor dispozisyonuna göre çizim ve raporlarını hazırlar.

(6) Proje müellifi, yaptığı projelerle ilgili bütün iş kalemlerinin metraj ve keşiflerini

hazırlar.

(7) Proje müellifi, çalışmalarını DSİ’nin yürürlükteki Genelgesi uyarınca CBS orta-

mında da yürütür, gerekli veri tabanını hazırlar ve DSİ’ye teslim eder.

(8) Proje müellifi, DSİ’nin gerek projelerin yapımı sırasında ve gerekse kontrolü sıra-

sında talep edeceği her türlü belge, bilgi, rapor, hesap ve çizimi en kısa sürede, istenildikleri

formatta verir.

(9) Proje müellifi, iş sonu projelerini sahada yapılan imalatların gerçek durumlarını

yansıtacak şekilde hazırlar.

DSİ’nin görev ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan hidroelektrik

enerji üretim tesislerinin baraj, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi

su yapısıyla ilgili kısımları ile diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kollektör, arıtma
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tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi ve benzeri su yapılarının proje onayları, inşaat/montaj

denetimleri ile kabul işlemleri DSİ tarafından yapılır. DSİ gerekmesi durumunda denetim yü-

kümlülükleri ile ilgili olarak, kendisinin belirleyeceği kısımların denetimini yapmak üzere 4734

sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde müşavirlik hizmeti satın alabilir.

(2) DSİ, su yapılarını inşa eden yüklenicinin çalışmalarını sürekli olarak denetler. Şan-

tiyede yürütülen işlerin fenni usul ve esaslara göre yapılmasını sağlar ve/veya sağlatır.

(3) DSİ, su yapılarının inşaatı safhasında görev alan SYDF’nin faaliyetlerini haberli

veya habersiz olarak denetler.

(4) DSİ, şantiyede yapılan uygunsuz imalatlara ilişkin gerekli yaptırımları uygular ve

uygunsuzluğun giderilmesini sağlar.

(5) DSİ işin fenni usul ve esaslara göre kontrol edilebilmesi için yatırımcı, SYDF ve

yükleniciden iş ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanı ister.

(6) DSİ; SYDF başvurularını değerlendirir ve uygun görülenleri sertifikalandırır.

(7) Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı iş yapan SYDF’lerin sertifikaları DSİ tara-

fından iptal edilir.

(8) DSİ; SYDF tarafından şantiyede kullanılmak üzere işin niteliği ve türüne bağlı ola-

rak önerilen denetim formlarını inceler ve uygun görmesi durumunda bu formların şantiyede

kullanılmasına müsaade eder. Şantiyede, yalnızca DSİ’nin onayı alınmış olan denetim formları

kullanılır.

(9) DSİ baraj, gölet gibi depolamalı tesislerde, içinde jeoloji ve inşaat mühendislerinin

bulunduğu en az üç (3) kişilik bir Komisyon marifeti ile temelin gövde inşasına başlanması

için uygun olup olmadığını yerinde inceler. DSİ, yatırımcı ve/veya yüklenicinin gövde inşaatına

başlama konusundaki yazılı talebini en geç onbeş gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak

sonuçlandırır. Uygun görülmeyen hususlar DSİ tarafından SYDF ve yatırımcıya yazılı olarak

bildirilir. DSİ’nin onayı olmadan gövde inşaatına başlanılmaz.

(10) DSİ baraj, gölet gibi depolamalı tesislerde su tutma iznini verir. DSİ’den yazılı

izin alınmadan su tutma işlemi gerçekleştirilmez.

(11) DSİ, yaptıracağı denetim hizmetinin masrafını belirleyeceği şartlar dahilinde ya-

tırımcıdan tahsil eder.

(12) DSİ, geçici ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirir.

SYDF’nin yetki, görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) SYDF; işin projesine, teknik şartnamelerde belirtilen hususlara ve

ilgili mevzuatlarında belirtilen hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder, tespit ettiği

hususları DSİ’ye bildirir. SYDF denetim hizmetlerini, ilgili tüm yönetmelik, teknik şartname

ve standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

(2) SYDF, DSİ ile yaptığı hizmet alımı sözleşmesinde öngörülen denetim elemanını

işin süresi boyunca şantiyede bulundurmak zorundadır.

(3) SYDF, su yapısının uygulama ve/veya revize uygulama projesini, yatırımcı tarafın-

dan sunumundan itibaren otuz gün içerisinde onaylar, eğer onaylamazsa gerekçeli görüşünü

DSİ ve yatırımcıya yazılı olarak bildirir. SYDF; su yapısının projesine ve ilgili mevzuata uygun
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olarak yapılıp yapılmadığını inceler, imalatta kullanılan malzemelerin ve imalatın projesine,

teknik şartname ve standartlara uygunluğunu tespit eder, malzemeler ve imalatla ilgili deney-

lerin yüklenici tarafından yapılmasını sağlar ve bunları inceler, sonuçlarını belgelendirir, ya-

pılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgeleri DSİ ve/veya EİGM’ne verir. SYDF, her yapının

imalatından sonra iş sonu projelerinin hazırlanarak DSİ’ye gönderilmesi konusunda yatırımcıyı

uyarır. SYDF, zamanında hazırlanmayan iş sonu Projeleri konusunda DSİ’ye gerekli bilgiyi

aktarır. SYDF, proje müellifi tarafından hazırlanan iş sonu projelerinin imalatın gerçek duru-

munu yansıtıp yansıtmadığını kontrol eder ve onaylayarak DSİ’ye gönderir.

(4) Şantiyede kullanılacak denetim formları işin niteliği ve türüne bağlı olarak SYDF

tarafından DSİ’ye önerilir ve şantiyede DSİ’den onay alınmış denetim formları kullanılır.

(5) SYDF, baraj gövdesi ile regülatör inşaatlarına başlanmadan önce zeminin gövde in-

şaatlarına başlanılması için uygun olup olmadığını inceler, tespit ettiği hususları içeren bir ra-

poru DSİ’ye sunar.

(6) SYDF, barajlı hidroelektrik enerji santrallı projelerinde; barajda su tutma işleminin

yapılıp yapılamayacağı, yüklenici ve/veya yatırımcının su tutma iş programının uygun olup

olmadığı yönündeki görüşlerini ve bu konularda hazırlayacağı evrakı, ilgili DSİ Bölge Müdür-

lüğüne yazılı olarak sunar.

(7) SYDF, yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin teknik şartnamelere ve standart-

lara uygun olup olmadığını denetler, uygunsuzluğu DSİ’ye bildirir.

(8) Su yapılarının, mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması halinde, denetim hiz-

meti yapan SYDF bu durumu derhal DSİ’ye bildirir. SYDF, işin gidişatı ile ilgili olarak özellikle

sorun yaşanan hususların belirtildiği raporunu DSİ’nin belirleyeceği sıklıkta hazırlar.

(9) İnşaat aşamasında yapılacak olan her türlü beton imalatı, sanat yapısı imalatı, kazı,

dolgu, şev kazıları, enjeksiyon ve benzeri konuları yerinde sürekli kontrol eder ve yapılan iş-

lemleri düzenli olarak DSİ’ye bildirir.

(10) SYDF, işin yapımı sırasında gereken ve yüklenici tarafından hazırlanan tüm özel

şartname ve metodolojileri tetkik eder ve uygun olup olmadıklarını DSİ’ye yazılı olarak bildirir.

SYDF; gerekmesi durumunda DSİ’nin talebi üzerine, metodoloji hazırlayarak DSİ’nin görü-

şüne sunar. Önerilen yapım metodolojisi işin keşfini değiştirir nitelikte ise bu metodolojinin

uygulanması için yatırımcı temsilcisinin de onayının alınması şarttır.

(11) SYDF, su yapısı tamamlandığında, projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak

bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağını düzenler ve ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ Genel

Müdürlüğü’ne gönderir.

(12) SYDF, görevli bulunduğu su yapısına ait bilgi ve belgeleri, işin kabul tarihinden

itibaren onbeş yıl süreyle muhafaza eder.

(13) SYDF ile SYDF’de görev alan denetim elemanları, su yapısının projesine, fen ve

sanat kurallarına, ilgili mevzuata uygun olarak yapılmaması ve bilgi ve deneyimin idarenin

yararına kullanılmamasından meydana gelen zarar ve ziyandan kabul tarihinden itibaren on

beş yıl süreyle yatırımcı, yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte mütesel-

silen sorumludur.
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(14) SYDF’nin kullanacağı tüm bilgisayar programı, literatür ve diğer kaynaklar lisanslı

olacaktır. Her türlü know-how temini ve benzeri yasal prosedürü ile fikri mülkiyet hakları ye-

rine getirilmiş olacaktır.

(15) SYDF ve personeli, sözleşmeye bağlanmış iş ile ilgili gerek DSİ’nin kendisine ve-

receği, gerekse hazırlayacağı tüm proje, bilgi, belge, rapor ve diğer dokümanları DSİ’nin izni

olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

(16) SYDF hizmetin tamamlanmasından sonra, hizmetin tüm süresini kapsayacak şe-

kilde özel bir İş Sonu Raporu’nu hazırlayarak DSİ’ye teslim eder.

Yatırımcının görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) İşe ait gerekli tüm yasal izinlerin alınması için hazırlıkları ve başvu-

ruları yapar, yasal izinler alınmadan işe başlamaz, yüklenicinin de başlamasına müsaade etmez.

(2) İş programını ve işe ait genel yapım metodolojisini, işin başlamasından en az dört

ay önce DSİ’ye sunar. İş programı DSİ’nin onayına tabidir.

(3) İşi tekniğine en uygun yapacak yükleniciyi belirler ve yüklenici ile yapım işi söz-

leşmesini imzalar.

(4) İşin programında ve zamanında yürütülerek tamamlanması için gerekli finansmanı

sağlar. Yüklenici veya yüklenicilerin hakedişlerini öder.

(5) Yatırımcı; şantiyede kendisinin belirleyeceği organizasyon yapısında bir temsilcilik

bulundurur. Yatırımcı temsilcisi mühendis olmalıdır.

(6) Yatırımcı revize iş programını DSİ’ye derhal göndermekle ve işin durumu hakkında

bilgi vermekle yükümlüdür.

(7) Proje müellifine yaptırdığı su yapısı uygulama projelerini, tasarım hesaplarını ve

bunlarla ilgili dokümanları ilgili imalatların başlamasından en az otuz gün önce SYDF’ye

ve/veya DSİ’ye verir.

(8) Yatırımcı, proje müellifine hazırlattığı iş sonu projelerini ve tüm hesap raporlarını

DSİ’nin istediği formatta hazırlar ve DSİ ve/veya SYDF’ye verir.

(9) Yatırımcı, onaylanması uygun bulunmayan projeleri (kati, uygulama veya iş sonu

projeleri), gerekçesinde belirtilen görüşler doğrultusunda düzeltmeler yaptırarak tekrar DSİ

ve/veya SYDF’ye verir.

(10) Yatırımcı, işin yapımı sırasında yüklenici tarafından veya SYDF tarafından hazır-

lanarak gönderilen tüm özel şartname ve metodolojileri inceler ve uygun bulması halinde onay-

lar. Önerilen yapım metodolojisi işin keşfini değiştirir nitelikte ise bu metodolojinin uygulan-

ması için yatırımcı temsilcisinin de onayının alınması şarttır.

(11) Yatırımcı, DSİ tarafından istenen iş ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanı der-

hal vermekle sorumludur.

(12) Yatırımcı, tesisin lisans süresi boyunca her türlü bakım ve onarımını yapar/yaptırır,

DSİ standartlarında yıllık muayene raporlarını hazırlar/hazırlatır ve bu muayene raporlarını is-

tenildiğinde verilmek üzere arşivler.

(13) Yatırımcı, tesiste yer alan ölçüm aletleri ile işletmedeki tesisi sürekli olarak kontrol

eder, deformasyonları gözler, aletli ve/veya aletsiz gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayalı raporları

düzenli olarak hazırlar ve bu raporlar doğrultusunda gerekli önlemleri önceden alır. Yapılan

ölçümlere ait raporları DSİ’nin belirleyeceği periyotta DSİ’ye verir.
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(14) Yatırımcı, baraj emniyet dosyasını oluşturur. Yatırımcı tarafından, baraj emniyet

dosyasının bir nüshası baraj yerinde bulundurulur, diğer nüshası ise DSİ’ye gönderilir.

(15) Yatırımcı, iş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat hükümlerine göre hareket

eder ve gerekli tüm tedbirleri alır ve aldırtır.

(16) Yatırımcı, tesisin işletme periyodu boyunca her türlü can ve mal güvenliği için

uyarı levhası, bariyer, korkuluk, güvenlik kamerası, tel örgü ve benzeri şekillerde gerekli ted-

birleri rezervuar dahil belirlenen uygun yerlerde alır, görevlendireceği çalışanları vasıtası ile

alınan tedbirlerin işlerliğini denetler, ilave tedbir alınmasına gerek olup olmadığını sürekli ola-

rak inceler ve bölgede yaşayan vatandaşları bu konularda bilgilendirir.

(17) Yatırımcı, tesisin inşaat ve işletme periyotları boyunca ilgili mevzuatınca öngörülen

miktardaki çevresel akış suyunu mansaba bırakır, balık geçitlerini çalıştırır ve sürekli olarak

çalışır vaziyette tutar.

(18) Yatırımcı, tesisin inşası sırasında bölge alt yapısına ve üçüncü kişilere verdiği her

türlü zararı tazmin eder.

(19) Yatırımcı, DSİ’nin yapacağı ihale sonrasında işin denetim hizmet masrafını, EK-2’de

yer alan protokol çerçevesinde, DSİ ile SYDF arasındaki aylık hakedişlerin düzenlenmesini

izleyen en geç onbeş gün içinde, hakedişe ait bedeli DSİ’nin resmi kurumsal bütçe hesabına

nakden ve tek seferde yatıracaktır.

(20) Yatırımcı, SYDF’nin ve DSİ’nin her türlü iklim şartlarında yaşamını sağlayacak

izolasyonda ve organizasyon yapısına uygun şekilde şantiyede gerekli büro ve yatakhaneleri,

denetim işinin başlamasından önce hazır eder. Yüklenici ayrıca şantiye çalışanlarına dinlenme

imkanı sağlayacak lokali de yapar. Bina büyüklükleri ofisler için DSİ ve SYDF’nin her bir

elemanı başına en az 10 m2, yatakhane için ise DSİ ve SYDF’nin her bir elemanı başına en az

15 m2 olmalıdır. Yüklenici şantiye sahasının ulaşımı 30 km’den uzak bölgelerinde de aynı ofis

ve yatakhane imkanlarını DSİ’nin istemesi durumunda temin edecektir. Bu konularda yatırımcı

ve yüklenici DSİ ve SYDF’den herhangi bir hak, bedel talep edemez.

(21) Yatırımcı, büro ve yatakhanelere elektrik, su ve internet bağlantılarının yapımını

sağlar, abonelikleri kendi üzerine alarak bu konulardaki faturaları öder. SYDF’nin ve DSİ’nin

büro ve yatakhanelerindeki mobilya ve yataklar ile bilgisayar, ölçüm aleti ve benzeri teknik

ekipmanların tamamı Yatırımcı tarafından sağlanır. Bu konularda yatırımcı ve yüklenici DSİ

ve SYDF’den herhangi bir hak, bedel talep edemez.

(22) Yatırımcı, işin geçici kabule hazır hale getirilmesinden ve geçici kabulde görülen

ancak kabule mani olmayan eksik ve kusurların kesin kabul tarihinden önce tamamlanmasından

sorumludur.

(23) Yatırımcı, işin uzaması sebebiyle DSİ’yi sorumlu tutamaz.

(24) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dokuzuncu, on birinci, on ikinci ve on dör-

düncü fıkralarında öngörülen hususlardan dolayı yatırımcı, yükleniciyle birlikte müştereken

ve müteselsilen sorumludur.

Yüklenicinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Yüklenici; yapım işini tekniğine, ilgili standartlara ve mevzuata uy-

gun şekilde yapar. Bu doğrultuda şantiyede en uygun organizasyonu kurar.
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(2) Yüklenici; su yapısı inşaatını, onaylı projesine uygun şekilde, DSİ kriterleri ve tek-

nik şartnameleri başta olmak üzere, ilgili yönetmelik, teknik şartname ve standartlar doğrultu-

sunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde yapar.

(3) Projelerin, proje müellifi tarafından hazırlanmış ve DSİ veya SYDF tarafından tas-

dik edilmiş olması yüklenicinin işin fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapılması konu-

sundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Yüklenici, şantiyede imalatların miktarlarına ilişkin tüm metraj, tutanak ve ataş-

manları hazırlar, DSİ ve SYDF’nin talep etmeleri durumunda yüklenici ve/veya yatırımcı ta-

rafından tüm metraj, tutanak ve ataşmanlar incelenmek üzere DSİ ve/veya SYDF’ye verilir.

(5) Yüklenici, şantiyedeki işlerin yürütülmesi sırasında çalıştırdığı personelin, işin ehli

olmasından sorumludur. Denetim formlarında yüklenici adına sorumlu mühendis imza atar.

(6) Su yapılarının inşasında, hazırlanacak olan teknik şartnamelerde DSİ teknik şart-

nameleri esas alınır ve gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının teknik şartnameleri

de kullanılabilir. Yüklenici, işin yapımı sırasında gerekecek tüm özel şartname ve metodolojileri

hazırlar.

(7) Yüklenici, projede gösterilen ve DSİ veya yatırımcının yapım sırasında isteyebile-

ceği ölçüm cihazlarını imalatçı tavsiye ve talimatlarına uygun olarak yerleştirmekle sorumludur.

(8) Yüklenici, projesine ve teknik şartnamesine uygun olmadığı tespit edilen imalatların

yapımı ve kaldırılması için yatırımcıdan ve DSİ’den bedel talep edemez. Uygunsuzluğu tespit

edilen imalatları derhal kaldırarak projesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapar.

(9) Yüklenici şantiyenin güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

(10) Yüklenicinin all risk sigortası yaptırması zorunludur.

(11) Yüklenici, çalışmalarını çevresel etkileri minimuma indirecek şekilde yapar. İlgili

mevzuatı gereği alınması gerekli olan her türlü çevresel koruma tedbiri yüklenici tarafından

alınır.

(12) Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat hükümlerine göre hareket

etmek ve gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Yüklenici çalıştırdığı alt yüklenicilerin de iş

sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat hükümlerine göre hareket etmesini sağlar.

(13) Yüklenici, tesiste yer alan ölçüm aletleri ile inşa halindeki ve su tutma aşamasın-

daki tesisi sürekli olarak kontrol eder, deformasyonları gözler, aletli ve/veya aletsiz gözlem ve

ölçüm sonuçlarına dayalı raporları düzenli olarak hazırlar ve bu raporlar doğrultusunda gerekli

önlemleri önceden alır. Yapılan ölçümlere ait raporları DSİ’nin belirleyeceği periyotta DSİ’ye

verir.

(14) Yüklenici, tesisin inşası sırasında bölge alt yapısına ve üçüncü kişilere verdiği za-

rarları tazmin eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SYDF İzin Belgesine ve SYDF’nin Denetim Elemanlarına İlişkin Hususlar

SYDF izin belgesi alma şartları

MADDE 16 – (1) Firmalar, SYDF izin belgesi alabilmek için, aşağıdaki belgeleri ta-

mamlayarak DSİ’ye bir dilekçe ile başvurur. Dilekçe ekinde istenilen belgeler;
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a) Faaliyet sahasıyla ilgili olarak Firmanın iştigal ettiği konular arasında “hidroelektrik

enerji üretim tesislerinin su yapıları ve ilgili kısımları ile diğer su yapılarının; projesine, fen ve

sanat kurallarına ve ilgili mevzuatlar fenni usul ve esaslar çerçevesinde, ülke yararına uygun

şekilde ve çevre ile uyumlu halde inşa edilmelerini sağlamak üzere, gerek proje üzerinde ve

gerekse şantiyede yapılması gereken denetim faaliyetlerini yapmak” ifadesinin de yer aldığını

gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesinin onaylı örneği,

c) Firma ortaklarının ve temsile yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) İstihdam edilen denetim sorumlularına ait SGK kayıtları,

d) Firma bünyesinde biri inşaat mühendisi olmak üzere en az iki denetim sorumlusu

özelliğine sahip personel istihdam edildiğini gösterir belgeler.

(2) DSİ, sunulan bu belgeleri başvuru sırasına göre değerlendirir, uygun bulunan fir-

maları DSİ’nin internet adresinde ilan eder ve EK 6’ya uygun Su Yapıları Yetkili Denetim Fir-

ması İzin Belgesi düzenler ve firmaya verir. Uygun bulunmayan hususları yazılı olarak firmaya

bildirir.

(3) SYDF, izin belgesini başka bir firmaya devredemez.

SYDF izin belgesinin iptali

MADDE 17 – (1) DSİ, aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde herhangi bir uyarıya

gerek kalmaksızın SYDF’nin yetkili denetim firması izin belgesini iptal eder.

a) Su yapılarının proje ve inşaat denetimini DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mev-

zuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirmemesi halinde,

b) Başvuru belgelerinden herhangi birinin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması

halinde.

(2) İzin belgesi iptal edilen SYDF yönetici ve ortakları, bir yıl süreyle yeni izin belgesi

başvurusunda bulunamaz ve mevcut bir SYDF’de görev alamaz ve/veya ortak olamaz.

Denetim elemanları

MADDE 18 – (1) SYDF’de görev alacak teknik personelin; kamu hizmetlerinden kısıtlı

olmaması, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-

tilen süreler geçmiş ve/veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı

suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-

lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması zorunludur.

(2) Denetim elemanları görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak fen ve sa-

nat kaidelerine göre yerine getirir.

Denetim sorumlusu

MADDE 19 – (1) Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje ya-

pımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az on yıl

çalışmış mühendis ve mimarlar denetim sorumlusu olabilirler.
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(2) Denetim sorumlusu, tüm SYDF personelinin sevk ve idaresinden, hizmetlerin ifası

için DSİ, yatırımcı, yüklenici ve ilgili diğer birimler ve resmi kurumlar ile gerekli yazışmaların

yapılmasından, işbu Yönetmelik gereğince hazırlanacak olan raporların düzenlenmesinden so-

rumludur. Sevk ve idaresi altındaki denetim elemanlarının yaptığı iş ve işlemlerden öncelikle

ilgili personel olmak üzere denetim sorumlusu da müteselsilen sorumludur.

(3) Aynı anda başka bir SYDF’de çalıştığı tespit edilen denetim sorumlusu, bu tespiti

takip eden iki yıl süresince hiçbir SYDF’de çalışamaz.

Denetçi mühendis

MADDE 20 – (1) Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje ya-

pımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az beş yıl

çalışmış ek-1’de yer alan tabloya uygun mesleği ile ilgili mühendis ve mimarlar denetçi mü-

hendis olabilirler.

(2) Denetçi mühendisler; işin projesine, teknik şartnamesine ve ilgili mevzuatına uygun

şekilde yapılıp yapılmadığını inceler, tespit ettikleri hususları rapor eder.

(3) Denetçi mühendisler, görevlerini yerine getirmede denetim sorumlusuna karşı so-

rumludurlar.

(4) Denetçi mühendis, sorumluluğu altındaki işler için aynı işte görevli yardımcı dene-

tim elemanlarını uygun şekilde görevlendirir, sevk ve idare eder. Sevk ve idaresi altındaki yar-

dımcı denetim elemanlarının yaptıkları iş ve işlemlerden öncelikle ilgili personel olmak üzere

denetçi mühendis de müteselsilen sorumludur.

Yardımcı denetim elemanı

MADDE 21 – (1) Ön lisans veya ilgili meslek lisesi mezunu kişiler yardımcı denetim

elemanı olarak görev yapabilir. Bu okullardan mezun olmayan ancak, daha önceden toplam

olarak beş yıl süre ile su yapılarının inşaatında ve denetiminde çalıştığını belgeleyenler yardımcı

denetim elemanı olarak SYDF organizasyonu içinde görev alabilirler. Bu durumda DSİ’den

onay alınması şarttır.

(2) Yardımcı denetim elemanları, görevlendirildiği yapılarda görevlerini yerine getir-

mede denetim sorumlusu ve denetçi mühendislere karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabul İşlemleri, Uygunsuz İmalatlar ve İş Deneyim Belgeleri

Kabul işlemleri

MADDE 22 – (1) Su yapılarının kabul işlemleri, DSİ tarafından oluşturulacak bir ko-

misyon tarafından yapılır.

(2) Geçici kabulün yapılabilmesi için yatırımcı, su yapısının projesine, fen ve sanat kai-

delerine uygun olarak bitirildiğini belirtir geçici kabul talep yazısını, tesislerin öngörülen bitim

tarihinden en az onbeş gün önce ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’ne sunar. DSİ gerek görmesi du-

rumunda işin kabule hazır olup olmadığı konusunda SYDF’nin yazılı görüşünü alır.

(3) DSİ tarafından uygun görülmesi durumunda belirli ünitelere ait kısmi geçici kabul

yapılabilir.
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(4) Kabullerde 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği esas alınır.

(5) Geçici kabulü yapılmayan tesis işletmeye açılamaz.

(6) Kesin kabulün yapılabilmesi için geçici kabulde görülen eksikliklerin giderildiğinin

bir tutanakla tespit edilmesi, tutanak ekinde kanıtlayıcı tüm belge ve bilgilere, fotoğraflara yer

verilmesi gerekir.

Uygunsuz imalatlar

MADDE 23 – (1) Su yapılarının, mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması halinde,

SYDF bu durumu derhal DSİ’ye bildirir. DSİ, bu durumun düzeltilmesi için yatırımcıya en

fazla otuz gün süre verir. Mevzuata ve projeye aykırılığın giderilmemesi halinde verilen sürenin

sonunda veya acil hallerde derhal, DSİ işi kısmen veya tamamen durdurur. DSİ’nin işi kısmen

veya tamamen durdurması durumunda Yatırımcı ve Yüklenici, SYDF ve DSİ’den tazminat ta-

lep edemez. İşin durdurulması sürecinde Yatırımcı veya Yüklenici acil olduğunu ileri sürerek

DSİ’nin onayını almadan işe tekrar başlar ise DSİ tarafından durum tespiti yapılarak bu Yö-

netmelik hükümleri uygulanır.

İş deneyim belgeleri

MADDE 24 – (1) Lisans sahibi özel sektöre taahhütte bulunularak gerçekleştirilen ve

kabul işlemleri DSİ tarafından yapılan işlerde, yüklenici tarafından başvuruda bulunulması ve

başvuru ekinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen belgelerin ibraz

edilmesi halinde, yüklenici iş deneyim belgeleri DSİ tarafından düzenlenir.

(2) Kabul işlemleri; DSİ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının karşılıklı mutabakatı

şartı ile santral binası, şalt sahası ve enerji iletim hattı da dahil olacak şekilde DSİ ve Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından birlikte de yapılabilir. Bu durumda Yüklenici İş Deneyim

Belgesi tesislerin tamamı ile birlikte tek bir belge olarak DSİ tarafından düzenlenir.

(3) SYDF’nin iş deneyim belgesi, DSİ tarafından düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar Usul ve Esasları

İdari yaptırımlar

MADDE 25 – (1) 6446 sayılı Kanun kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden

denetim yaptırmayanlara, DSİ tarafından tesisin kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına

beş bin Türk lirası idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren

otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde DSİ ile imzalanan su kullanım hakkı

anlaşması iptal edilir; sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı

düzenlemesi gibi diğer su yapılarında ise yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para ce-

zası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müra-

caatın yapılmaması hâlinde su yapısının inşaatının durdurulması için gerekli tedbirler DSİ ta-

rafından alınır.

(2) DSİ tarafından denetim şirketine izin belgesi ile yetki verildiği hâlde, su yapılarının

denetimini DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde ye-

rine getirmeyen yetkili denetim şirketlerine; DSİ tarafından ilk seferinde denetlenen hidroelektrik
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tesislerinde, kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası;

baraj, gölet, sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi

gibi su yapılarında, yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve eksiklik-

lerini düzeltmek üzere onbeş gün müddet verilir. Bu fiilin ikinci tekrarında ceza iki katı olarak

uygulanır ve eksikliklerini düzeltmek üzere onbeş gün müddet verilir. Fiilin üçüncü tekrarında

ise ceza üç katı olarak uygulanır ve su yapıları yetkili denetim şirketinin izin belgesi DSİ tara-

fından iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen yetkili denetim şirketinin yönetici ve ortakları bir

yıl süreyle başka bir yetkili denetim şirketi kuramazlar, kurulmuş olan şirketlerde görev alamaz

ve/veya ortak olamazlar.

(3) SYDF’ye uygulanacak idari para cezalarında yatırım bedeli olarak, DSİ ile SYDF

arasındaki sözleşme bedelinin güncellenmiş hali esas alınır.

(4) Yatırımcıya uygulanacak idari para cezalarında yatırım bedeli olarak, fizibilite/plan-

lama raporundaki yatırım bedelinin güncellenmiş hali esas alınır.

(5) İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden

değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır.

(6) İdari para cezaları, merkezde ilgili Daire Başkanı, taşrada Bölge Müdürü tarafından,

örneği EK 7’de bulunan İdari Para Cezası Kararı belgesi düzenlenerek karara bağlanır.

(7) İdari para cezası kararı, ilgililere örneği ek-8’de bulunan İdari Para Cezası Tebligatı

belgesiyle ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

(8) İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta

bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin

olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması

halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.

(9) İdari para cezası, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde merkezde Merkez Muhasebe

Şube Müdürlüğüne, taşrada ilgili Bölge Müdürlüğünün Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya

banka hesaplarına ödenir. İdari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

(10) İdari para cezasına karşı tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahke-

mesine itiraz edilebilir.

(11) İdari para cezasına karşı idare mahkemesine itiraz edilmemesi veya idare mahke-

mesine itiraz edilmesi halinde yargılama aşamalarının son bulması ile idari para cezası kesin-

leşir. Kesinleşen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal et-

tirilir.

(12) İdari para cezası otuz gün içerisinde ödenir ise söz konusu cezadan ¼ oranında in-

dirim uygulanır.

(13) Ödeme süresi içerisinde yapılacak müracaat üzerine idari para cezasına muhatap

olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ilk taksitinin peşin ödenmesi şartıyla,

bir yıl içerisinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine, para cezasını veren birim tarafından

karar verilebilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İş sağlığı ve güvenliği

MADDE 26 – (1) Şantiyede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve

güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için, yatırımcı ve yüklenici tarafından konu ile ilgili mev-

zuatta belirtilen hususlar yerine getirilir ve uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınır.

Yayın hakları

MADDE 27 – (1) SYDF, yatırımcı ve yüklenici; DSİ’nin yazılı izni alındıktan sonra,

inşa edilen, incelenen, onaylanan ve denetlenen iş ile ilgili yazı, makale, kitap ve rapor yayın-

layabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su

Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İş deneyim belgesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, DSİ tarafından SYDF’yi be-

lirlemek üzere yapılacak Denetim Hizmet Alım İhalelerinde, işin ilk defa sunulacak yeni bir

hizmet türü olması ve daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunmaması

sebebi ile Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 29 uncu maddesinde is-

tenecek belgeler başlığı altındaki 3 üncü fıkrada belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak,

bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere işlerin niteliği göz önünde bulun-

durularak üç yıl süre ile SYDF’nin iş deneyimi aranmayabilir.

İnşaatı devam eden su yapıları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam

eden su yapılarının fiziki gerçekleşme oranı, %50 ve üzeri ise denetim hizmetleri DSİ tarafından

yapılacaktır. Bu fiziki gerçekleşme oranı, DSİ tarafından tespit edilecektir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam eden su yapılarının fiziki

gerçekleşme oranının %50 veya üzeri olan ve tesis inşaat iş programına göre tesisin tamam-

lanma tarihi 31/12/2015 ve daha sonra olan su yapılarının denetimi, DSİ tarafından denetim

hizmeti alınarak yaptırılabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte inşaatı devam eden su yapılarının DSİ

tarafından yapılacak denetim hizmeti için denetim masrafı olarak, DSİ tarafından Yİ-ÜFE kul-

lanılarak cari yıl fiyatları ile tespit edilecek tesis bedelinin inşaatı tamamlanmayan kısmına

karşılık gelen bedelin %3’ü denetim masrafı olarak yatırımcıdan alınır. Bu bedel, protokolün

imzalanmasından itibaren, iş bitim tarihini geçmeyecek şekilde ve en fazla on eşit taksit halinde

her ayın onbeşinde DSİ’nin resmi kurumsal bütçe hesabına yatırılır.

Mesleki deneyim belgeleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğünden önce verilen Mesleki De-

neyim Belgeleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

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

(2) Bu Tebliğ, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

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

olarak illerde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü mastır planı tarımsal araş-
tırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki proje formatında ırk bazında hazırlanan pro-
jeleri,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,
c) Anaç manda: 1/1/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,
ç) Anaç sığır: 1/1/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,
d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin

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

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

f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ğ) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
h) Damızlık koyun-keçi ıslah bilgi sistemi (DAKBİS): Halk elinde küçükbaş hayvan

ıslahı ülkesel projesi kapsamında yer alan kayıtlı yetiştiricilerin projeye kayıtlı koyun ve keçi
türü hayvanlarının sahada tutulan verim kayıtlarının kaydedildiği veri tabanını,

ı) Doğu Anadolu Projesi (DAP) illeri: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini,

i) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) illeri: Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane,
Ordu, Rize, Samsun, Trabzon illerini,

j) E-ıslah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak
tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,
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k) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan pedigrili
yetiştiricilik yapılan işletme sürüleri,

l) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araş-
tırma enstitü ve istasyonlarını,

m) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Charolais, Brangus, Belçika
Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen
Angus ve Red Angus)

n) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
o) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) illeri: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep,

Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini,
ö) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sı-

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

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

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

ş) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
t) İlçe müdürlüğü: Bakanlık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
u) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi

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

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

v) Karar: 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

y) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı
onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan işletmeleri,

z) Kırmızı et kayıt sistemi (KES): Üreticilerin kestirdiği hayvanın ve sattığı karkasın
kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı ve besilik erkek sığır desteği ödemelerinde Bakan-
lıkça kullanılan kayıt sistemini,

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

bb) Konya Ovası Projesi (KOP) illeri: Aksaray, Karaman, Konya, Niğde illerini,
cc) Koyun-keçi bilgi sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine

üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının Koyun-keçi kayıt sisteminden aktarılarak
kaydedildiği destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

çç) Koyun keçi kayıt sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yö-
netmeliği hükümlerine göre koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alın-
dığı veri tabanını,
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dd) Küçükbaş hayvan: Et, süt, kıl-yapağı-tiftik üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla
yetiştirilen her yaştaki koyun ve keçileri,

ee) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,
ff) Mastır plan: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün beşer yıllık

dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,
gg) Nakil belgesi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun

ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde örneği verilen
imzalı belgeyi,

ğğ) Onaylı Süt Çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifi-
kalandırılan işletmeyi,

hh) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ör-
tüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edil-
diği veri tabanını,

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

ii) Proje lideri: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından gö-
revlendirilen projelerin yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

jj) Proje tabii tohumlama boğası: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hay-
vancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, il müdürlüklerince dağıtımı
yapılan etçi veya kombine ırk tabii tohumlama boğalarını,

kk) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin
yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hay-
van ıslahı uygulama esasları talimatını,

ll) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin
işleyişi ve idari konularının görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve so-
rumlulukları belirtilen kurulu,

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

nn) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, enstitü/istasyon, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri
ve proje liderinden oluşan komisyonu,

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

öö) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
pp) Soğutulmuş çiğ süt: Sabit veya sabitlenmiş süt soğutma tankları üzerinden pazar-

lanan çiğ sütü,
rr) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın

özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,
ss) Soy kütüğü-ön soy kütüğü sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri

Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,
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şş) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici/ye-
tiştirici birliği ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş ye-
tiştiriciler adına yetiştirici temsilciliği ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

tt) Sözleşmeli besicilik: Yetiştirici/üretici ile Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlem-
lerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmesi arasında imzalanan, söz-
leşme kapsamında yapılan besicilik faaliyetini,

uu) Sürü Yöneticisi: Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımız birimlerinin düzenlemiş
olduğu 120 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika
veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci
dereceden akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,

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

vv) Süt kayıt sistemi (SKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına alındığı
ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt destekle-
melerinde kullanılan kayıt sistemini,

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

zz) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,
aaa) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
bbb) Tiftik kayıt sistemi (TKS): Üreticilerin sattığı tiftiğin kayıt altına alındığı, izlendiği,

raporlandığı ve tiftik desteği ödemelerinde Bakanlıkça kullanılan kayıt sistemini,
ccc) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklen-
dirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

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

ddd) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yerli hayvan genetik
kaynaklarının verim seviyelerinin ve ırk özelliklerinin geliştirilmesini,

eee) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele
çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan
oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

fff) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve gelişti-
rilmesi projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerinin yazılı muvafakatı ile onları temsil eden tüzel
kişiliği,

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

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

hhh) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında,
verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını mü-

teakip Banka aracılığı ile ödenir.

Anaç sığır yetiştiriciliği desteklemesi

MADDE 5 – (1) Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2015 tarihi itibarıyla en az beş

baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hay-

van başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri bir-

likleri, yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme

olarak kabul edilir ve 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme ya-

pılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu ye-

tiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge

veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri

arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içe-

risinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez

birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi.

(4) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;

a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları,

Türkvet ve e-ıslah veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç

sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) Anaç sığırlar, 1/11/2014 ile 31/12/2015 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama

veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış

ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2014 ile 31/12/2014

tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2014 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan

sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2015 yılı

anaç sığır desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce to-

humlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla aynı

işletmede kayıtlı ve canlı olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde,

desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır. Des-

teklemede işletme numarası üzerinden işlem yapılır.

d) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama

bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

e) Soy kütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soy kütüğü bölümüne

1/10/2015 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
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aracılığı ile yapmalı, 2015 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işlet-

mesinde süt ölçümü yapmalı ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uy-

malıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2015

tarihinden sonra üye olanlara soy kütüğü için verilen fark ödenmez. Soy kütüğü faaliyetlerinin

ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve

il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soy

kütüğü farkı ödenmez.
f) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının

31/12/2015 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.
Bu tarihe kadar her iki veri tabanında sürü mevcudunu güncelletmeyen ve/veya anaç sığırını
kaydettirmeyen yetiştiricilerin, sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır.

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

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

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

c) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve
yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2016 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların
e-ıslaha tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2016 tarihine kadar uzatılabilir.

(6) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve

15/1/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda
HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2016 ta-
rihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya
çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya
çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici
örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul
edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin
15/2/2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Yetiştiricilerin hayvan mevcudu ile ilgili itirazı
kabul edilmez. Ancak, yetiştiricilerin bilgisi dışında; Türkvet ve/veya e-ıslah kullanıcı perso-
nelleri tarafından veri tabanlarında anaç sığırların sehven hayvan hareketi veya sürü dışı ya-
pılması nedeniyle destekleme kapsamı dışında kalan anaç sığırların listesi ve doğru bilgileri
hak edişlerin (icmal-2) yayınlamasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) İcmal-2’ler, Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise
31/12/2015 ve 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve
e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il
müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri
tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar
HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildi-
rilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.
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(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri

e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(8) Anaç sığır soy kütüğü ilavesi desteği hariç, hastalıklardan arî işletme desteği alan

işletmeler ve GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan anaç

sığırlar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Buzağı desteklemesi

MADDE 6 – (1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi

sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.

b) E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buza-

ğılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan

izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te de kayıtlı olmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olma-

lıdır.

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

dırılmaz.

f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğ-

duğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen

buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde

ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmesi zorunludur.

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

ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan

ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra

ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydet-

tirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından

ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ara-

cılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri

aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında dilekçe ile müra-

caatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve des-

teklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik

numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri ta-

banına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin

15/1/2016 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde Bakanlıkça

15/2/2016 tarihine kadar uzatılabilir.
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(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2016 tarihli verilerinden, 25/1/2016 tarihine

kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için destekle-
meye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on
gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa
bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1
deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında de-
ğerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır,
eksiklikler giderilir.

b) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/2/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak
e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tara-
fından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar
HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/7/2016 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2016 Temmuz ayının ilk haftası bu
Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buza-
ğılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah
veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler,
on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa
bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3
deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve
herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler
yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 1/8/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak
e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tara-
fından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Eylül ayı ortasına kadar
HAYGEM’e gönderilir.

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

e) 1/8/2016 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi ya-
pılmaz.

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

(6) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan buza-
ğılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Besilik materyal üretim (anaç sığır) desteklemesi
MADDE 7 – (1) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde anaç sığır yetiştiriciliği yapan,

yetiştirici/üretici örgütü üyesi yetiştiriciler üyesi olduğu örgütü aracılığıyla, üye olmayan ye-
tiştiriciler ise ön soy kütüğü üzerinden il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler. Yetiştiriciler, bu
desteklemeden hayvan başına yılda bir kez yararlandırılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Bu Tebliğin 5 inci maddesindeki anaç sığır desteklemesine başvurusu bulunan ye-

tiştiriciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir. Ön soy kütüğüne kayıtlı yetiştirici/üretici
örgütü üyesi olmayan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine bu destekleme için 1/11/2015-
31/12/2015 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
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(3) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;
a) Bu desteklemeden faydalanacak yetiştiricilerin işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve

e-ıslah veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.
b) Anaç sığırlar, 1/11/2014 ile 31/12/2015 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama

ya da Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası veya proje tabii tohumlama boğası ile to-
humlama yapılmış ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak,
1/11/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2014 yılı anaç
sığır veya besilik materyal anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan bu-
zağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2015 yılı Besilik Materyal Üretim (anaç
sığır) Desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohum-
lanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. Kombine ve etçi ırklar kendi ırkıyla, melezler
ile doğum tarihi 1/1/2010 ve öncesi olan saf sütçü ırklar ve yerli ırklar da kombine veya etçi
ırklar ile tohumlama yapılmış olmalıdır. Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğası veya proje
tabii tohumlama boğası bulunan işletmelerdeki tabii tohumlama kayıtları, diğer şartları da sağ-
laması ve e-ıslaha kaydedilmiş olması şartıyla bu desteklemede kullanılır.

c) Anaç sığırlar, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla aynı
işletmede kayıtlı ve canlı olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde,
desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır. Des-
teklemede işletme numarası üzerinden işlem yapılır.

ç) İşletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah,
diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

d) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının
31/12/2015 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.
Bu tarihe kadar her iki veri tabanında sürü mevcudunu güncelletmeyen ve/veya anaç sığırını
kaydettirmeyen yetiştiricilerin, sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(4) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin

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

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

(5) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve

15/1/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda
HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2016 ta-
rihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya
çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya
çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici
örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul
edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin
15/2/2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Yetiştiricilerin hayvan mevcudu ile ilgili itirazı
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kabul edilmez. Ancak, yetiştiricilerin bilgisi dışında; Türkvet ve/veya e-ıslah kullanıcı perso-
nelleri tarafından veri tabanlarında anaç sığırların sehven hayvan hareketi veya sürü dışı ya-
pılması nedeniyle destekleme kapsamı dışında kalan anaç sığırların listesi ve doğru bilgileri
hak edişlerin (icmal-2) yayınlamasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) İcmal-2’ler, Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise

31/12/2015 ve 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve

e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il

müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri

tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar

HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildi-

rilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(6) Hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve büyükbaş koruma desteği alan

anaç sığırlar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(7) Proje tabii tohumlama boğası kullanılan işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir za-

man bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. Proje tabii tohumlama boğası dışında

erkek hayvan bulunduran işletmelere besilik materyal üretim (anaç sığır) destekleme ödemesi

yapılmaz.

Besilik materyal üretim (buzağı) desteklemesi

MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanacak olanlar;

a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı kombine ve etçi ırk sığırların,

aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya aynı ırk proje tabii tohumlama bo-

ğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

b) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırların,

kombine veya etçi ırk bir boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya kombine veya etçi

ırk proje tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

c) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı melezler ile doğum tarihi

1/1/2010 ve öncesi olan saf sütçü ırk sığırların kombine veya etçi ırk boğanın spermasıyla suni

tohumlama sonucu veya kombine veya etçi ırk proje tabii tohumlama boğasının tohumlama-

sından doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te

de kayıtlı olmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olma-

lıdır.

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

dırılmaz.

f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme, buzağının doğ-

duğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen

buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde

ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmiş olmalıdır.
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ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme
ödemesi yapılmaz.

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

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

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesindeki buzağı desteklemesine başvurusu bulunan yetişti-
riciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve des-
teklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik
numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri ta-
banına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zama-
nında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar so-
rumludur.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2016 tarihli verilerinden, 25/1/2016 tarihine

kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için destekle-
meye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on
gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa
bağlanır. Aksı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki
bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değer-
lendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır,
eksiklikler giderilir.

b) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/2/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak
e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tara-
fından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar
HAYGEM’e gönderilir.

c) 1/7/2016 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2016 Temmuz ayının ilk haftası
Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buza-
ğılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah
veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslah’tan alınan lis-
teler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tu-
tanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç
icmal-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz
ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler
yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 1/8/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak
e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tara-
fından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Eylül ayı ortasına kadar
HAYGEM’e gönderilir.
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d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda

hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme

ile de alınır.

e) 1/8/2016 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi ya-

pılmaz.

(5) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde büyükbaş koruma desteği alan buzağılar bu

desteklemeden yararlandırılmaz.

(6) Proje tabii tohumlama boğası kullanılan işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir za-

man bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. İzinli boğa dışında erkek hayvan bu-

lunduran işletmelere besilik materyal üretim (buzağı) destekleme ödemesi yapılmaz.

Islah amaçlı süt içeriğinin tespiti desteklemesi

MADDE 9 – (1) Islah amaçlı süt kalitesinin belirlenmesi desteği; soy kütüğü sistemine

31/12/2015 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az on baş saf ırk ineğe sahip veya bu des-

tekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az on baş saf ırk inek kaydı bulunan,

soy kütüğüne üyelik tarihi 1/10/2015 öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ

illerindeki işletmelere uygulanır.

(2) Anaç sığır desteklemesine Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla başvurusu

olan yetiştirici, ıslah amaçlı süt içeriğinin tespiti desteklemesine de müracaat etmiş kabul edilir.

Anaç sığır desteklemesi alamadığı için anaç sığır desteklemesi başvurusu bulunmayan hasta-

lıklardan ari işletmeler, 1/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında üyesi olduğu Islah Amaçlı

Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

(3) Destekleme kapsamındaki sığır, saf ırk ve 31/12/2015 tarihinde Türkvet ve e-ıslahta

kayıtlı olmalıdır.

(4) Desteklenecek işletmedeki sığırların, son buzağılaması 1/7/2015 tarihi ve öncesinde

olanlarda en az üç, sonra olanlarda en az 2 olmak üzere süt içerik analizinin (yağ, protein, so-

matik hücre) yaptırılmış ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olması gerekir. Ana-

lizlerde; yağ ve protein için % 2,5-5,5 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en

fazla 400.000 somatik hücre/ml değeri destekleme kapsamına alınır.

(5) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az olamaz. Süreye uymayan analizler

destekleme kapsamında kullanılmaz.

(6) Destekleme amaçlı süt analizleri, ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi

kapsamında kurulan cihazlarda yapılmalıdır.

(7) Süt analizi sonuçları, analiz yapılan cihazdan müdahale olmadan, on-line olarak

e-ıslah veri tabanına aktarılmış olmalıdır.

(8) Bir işletmedeki sığırların analiz yapılan tarihteki sonuçlarının (% yağ ve/veya %

protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz

sayılacaktır.

(9) 2015 yılı içerisinde ölen veya kesilen sığırlar, analiz şartını yerine getirmesi halinde

desteklemeden yararlandırılır.

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

ödenir.
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(11) Islah amaçlı süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha kaydından, Islah

Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile merkez birliği sorumludur.

(12) Askı listeleri, e-ıslah üzerinden 15/1/2016 tarihli e-ıslah verilerine dayalı olarak

2016 yılı Ocak ayının ikinci yarısında yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde

on gün süreyle askıya çıkarılır.

(13) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. As-

kıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile Damızlık

Sığır Yetiştiricileri Birliği temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağ-

lanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki

bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi

bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek e-ıslahta eksik olan bilgilerin 15/2/2016

tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır.

(14) E-ıslah veri tabanının 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak icmal-2’ler HAYGEM

tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından yayınlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince

onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

(15) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlük-

leri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna

kadar HAYGEM’e gönderilir.

Anaç manda yetiştiriciliği desteklemesi

MADDE 10 – (1) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğe üye ol-

ma şartıyla birlikler, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe

müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir

kez olmak üzere hayvan başına anaç manda desteklemesinden yararlandırılır. Anaç manda des-

teğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde sayı şartı aranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2015 ile

31/12/2015 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde üye olanlar

birlik aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler

il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içe-

risinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere

ait başvuru dilekçesi,

b) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ekin-

de üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.

(4) Desteklenecek mandalarda aranacak şartlar;

a) Anaç manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve anaç man-

daları Türkvet veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç mandaların Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye

geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır.
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c) Anaç manda desteklemesinde, farklı illerde aynı yetiştiriciye ait işletmeleri bulunan-

lar için işletmelerin bulunduğu illerde yetiştiricinin müracaatı ile hayvanların Veteriner Sağlık

Raporu ile sevki bulunması şartıyla, Türkvet kayıtlarına göre işletmeye geliş tarihi; nakli ya-

pılan hayvanların bulunduğu işletmedeki tarih ile gittiği işletmedeki süre birleştirilerek belir-

lenir. Mevcut durum, işletme sahibinin dilekçesi dikkate alınarak il müdürlükleri arası yapılacak

yazışmalar doğrultusunda karara bağlanır.

ç) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç mandalar ile ilgili desteklemeye esas kayıtlarının

31/12/2015 tarihine kadar Türkvet’te güncellenmesinden ve belirtilen zaman aralıklarında başvuru

yapmaktan sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak Türkvet kayıt sistemine işlenmesini

sağlar.

b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vak-

tinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(6) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer

alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2016

tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı

bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine

olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değer-

lendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince de-

ğerlendirilerek 1/2/2016 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin

giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2

hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il mü-

dürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri

tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere

27/2/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Anaç manda desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler,

üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alır.

(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri

HAYGEM web sitesinde yayınlanır.

(8) Halk elinde manda ıslahı desteklemesi alan mandalar bu desteklemeden yararlan-

dırılmaz.

Malak desteklemesi

MADDE 11 – (1) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğe üye ol-

ma şartıyla birlikler, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe

müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir

kez olmak üzere malak desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Malak desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) Tüm malaklar 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.
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b) Her malak için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
c) Çoklu doğumlarda doğan her malak için destekleme ödemesi yapılır.
ç) Türkvet’e kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan malaklar ile ölü doğan ve atık

yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya
satılan malaklar için destekleme ödemesi yapılır.

d) Malakların zamanında küpeletilmesi, Türkvet’e kaydettirilmesi ve destekleme baş-
vurusu yapılmasından yetiştiriciler sorumludur.

(3) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Malak desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2015 ile 31/12/2015

tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde üye olanlar birlik ara-
cılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler il/ilçe
müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

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

(4) İstenecek belgeler;
a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere

ait başvuru dilekçesi,
b) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ekin-

de üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.
(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak Türkvet kayıt sistemine işlenmesini

sağlar.
b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vak-

tinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
(6) Malak destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer

alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2016
tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı
bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine
olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değer-
lendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince de-
ğerlendirilerek 1/2/2016 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin
giderilmesi sağlanır.

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

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri
tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere
27/2/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Malak desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler, üyelerine
ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alır.

(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri
HAYGEM web sitesinde yayınlanır.
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Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 12 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri

birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine

(KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden ya-

rarlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de işletme ve hayvan bil-

gilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bu-

lunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1/9/2015 - 27/11/2015 tarihleri ara-

sında üyesi olduğu birliğe verir.

b) Birlikler, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kont-

rolünü 27/11/2015 tarihine kadar KKKS ve KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması

durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek, KKKS’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağ-

lar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.

c) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işlet-

melere ait hayvan listelerini vermeden önce KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin (kişi ve

işletmenin aktif/pasif durumu, vergi no, T.C. kimlik numarası vb.) doğruluğunu kontrol eder

ve yanlışlık varsa düzeltir.

ç) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/9/2015-27/11/2015 tarihleri ara-

sında yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin müracaatıyla uyumlu olup olmadığını

KKKS ve KKBS’den kontrol ederek KKKS’den KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin

başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.

d) Birlikler, KKKS’den KKBS’ye aktarılmış olan 27/11/2015 tarihli verilere göre;

16/1/2016 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine ak-

tarır, KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak di-

lekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

e) Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapanlar

hariç) işletmelerinin bulunduğu il birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı müracaat eder.

(3) Müracaatta il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

a) Yetiştirici birlikleri üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki bilgilerin (isim,

hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.

b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.

b) Anaç koyun-keçiler 1/9/2014 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmeler-

deki hayvan tespitlerini kulak küpelerini dikkate alarak yapar.

b) Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 27/11/2015 tarihinde KKKS ve KKBS’de

aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların 27/11/2015 tarihi

sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde

aynı işletmede olması zorunludur.
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c) 16/1/2016 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan
il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil
belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu yerinde
tespit olarak kabul edilir.

ç) İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede
görülen hayvanları icmal listelerine aktarır, listeler yayınlanmadan önce gerekli kontrolleri yapar.

d) Birlikler tarafından il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmiş olan müracaat listesinde
bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;
a) Bu Tebliğ’de yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan icmal-1 (askı listesi), il/ilçe

müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.
b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya

çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile birlik temsilcilerince
tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;
a) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç on

gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak
icmal-1’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlen-
dirme yapılır.

b) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç bilgiler
doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak
doğurmaz.

c) Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş
olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı
esas alınarak yapılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;
a) KKBS’den alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip beş gün içinde ilçe müdür-

lüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlük-
lerince yapılır.

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

(9) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri;
a) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesiyle, il dışı nakillerinde ise veteriner

sağlık raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan
tespitlerini yaptırtırlar.

b) Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, hazırlanan tespit tutanaklarını işletmenin kayıtlı ol-
duğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

c) İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tu-
tanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

ç) İl dışı nakillerde veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tes-
pitleri yapılmaz.

d) Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere mü-
racaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla
yapılır.
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e) Göçer yetiştiricilerin, 27/11/2015 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemle-

rinde KKKS’de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

(10) Diğer hususlar;

a) Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve iş-

letme bilgilerinin güncellenmesinden (ölüm, kesim, satış vs.) ve kayıtlarının doğruluğunun ta-

kibinden yetiştirici sorumludur. 27/11/2015 tarihinden sonra KKKS’ye kaydedilen veya gün-

cellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından

birlikler sorumludur.

c) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vak-

tinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme

ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal lis-

teleri KKBS üzerinden yayınlanır.

e) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle

hayvan tespitleri ve icmal çalışmaları ile ilgili takvim HAYGEM’ce ayrıca belirlenir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) Ürettiği tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif

ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Bir-

liği (Tiftikbirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere,

kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri ve şekli;

a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, Tiftikbirlik ve/veya

kooperatiflere dilekçe ile müracaat ederler.

b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde üreticiler, il veya ilçe mü-

dürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın

kooperatife veya Tiftikbirliğe bildirir.

(3) İcmale esas tablonun düzenlenmesi;

a) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifleri, alınan ürünler için yürürlükteki mevzuata uygun

müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir. Bu makbuzda; üreticinin adı

soyadı/unvanı, adresi, T.C./vergi kimlik numarası, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi,

alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar gösterilir.

b) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifler, ekinde dilekçe ve müstahsil makbuzlarının yer al-

dığı ilçe bazlı icmale esas tabloyu düzenler ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine 15/7/2015 tarihine

kadar tutanak ile teslim eder.

(4) Ödemeye esas icmallerin hazırlanması, kontrolü ve ödeme;

a) İl/ilçe müdürlükleri icmale esas tabloyu, müstahsil makbuzlarını ve dilekçeleri kont-

rol ederek başvuruların TKS’ye girişini yapar.

b) İl/ilçe müdürlüklerince, TKS veri tabanına kaydedilen başvurularda satışı gerçekleşen

tiftik miktarı ile sistemdeki tiftik keçisi sayısının uyumluluğu kontrol edilir. Uyumsuz miktarlar

listeden çıkartılır.
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c) TKS veri tabanından alınan icmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takvi-

minde belirlenen süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme

tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.

Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-

dirilir.

e) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-1 listeleri ilçe müdürlük-

lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan icmal-2 listesini alır ve

icmal-1 listeleriyle uyumluluğunu kontrol eder. Uygun bulunan icmal-2 listeleri onaylanarak

HAYGEM’e gönderilir.

(5) Diğer hususlar;

a) Tiftikbirlik, kooperatiflerinin bulunmadığı üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve

merkezleri açar, tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere

duyuracak tedbirleri alır.

b) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifler, üreticilerin ürününü, yılı ürünü olması kaydıyla

Tiftikbirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

c) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme

ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri TKS üzerinden yayınla-

nır.

d) İl/ilçe müdürlükleri tiftik desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zama-

nında sisteme girmekle sorumludur.

e) Tiftik desteklemesi ve TKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları

HAYGEM tarafından belirlenir.

Çiğ süt üretiminin desteklenmesi

MADDE 14 – (1) Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve

Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine,

fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya

bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, SKS veri tabanına

aylık olarak kaydettiren, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst ör-

gütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, hazırlanan öde-

me icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı

olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici ör-

gütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde

bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

b) Satılan çiğ süte ait fatura/e-fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç

son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üye-

lerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine

teslim edilir.
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c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri,

icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri

girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklere diğer yerlerde

ise il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.

ç) 1/1/2015 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fa-

tura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş gün içe-

risinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici

örgütlerinden istenilecek belgeler;

a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin

listesi,

b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçe-

leri,

c) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen

çiğ süt destekleme icmaline esas tablo,

ç) Faturalar elektronik ortamda düzenlenmiş ise xml formatında, silinemez CD veya

DVD’ye kayıtlı e-faturalar,

d) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya

faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bun-

ların fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya

faturalarda/e-faturalarda, süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme

tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı,

litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi,

süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı

kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt

işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay iş-

lemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, HAYGEM’in uygun gördüğü birliklere

SKS’ye veri giriş yetkisi verir. HAYGEM, veri giriş yetkisi verilmesini uygun gördüğü bu bir-

likleri SKS üzerinden yayınlar.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin

icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye

girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye

girişleri bu birliklerce yapılır.

b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin

icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye gi-

rilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe

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

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

makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı
ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde
kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı
ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan
sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) Elektronik ortamda alınan e-faturalar www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan
e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı
ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal liste-
sinden çıkartılır. e-fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü SKS sorumlu personeli ta-
rafından imzalanır.

c) İnceleme sonrasında işlemi yapılan fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları ve
destekleme başvuru dilekçeleri yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetişti-
rici/üretici örgütüne iade edilir.

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

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

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

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

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

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

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

lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listelerinin en az % 20’sini hay-

van sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol
edilen icmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, icmal-2 listeleri
yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan icmal-2 listeleri SKS veri tabanında ödemeye esas
olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri il müdürleri tarafından
onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

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

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

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

luğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.
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b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları SKS veri tabanına girilmez. Süt işleme
tesislerindeki soğutma tanklarından, SKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif du-
ruma getirilir.

c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen
süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün; yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50’den fazla paya sahip olduk-
ları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları aracılığıyla pazarlanması halinde, üretici adına dü-
zenlenmiş müstahsil makbuzlarının süt miktarları aylık toplamıyla bu müstahsil makbuzlarıyla
ilişkili olan süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların süt miktarları aylık toplamının
uyumlu olması zorunludur. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan üreticilerin süt girişleri müs-
tahsil makbuzuyla yapılacaktır.

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

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

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

g) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça,
birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin
eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve taşra teşkilatı, Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği ve bağlı üretici birlikleri tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fa-
tura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden ya-
pılır.

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

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

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

j) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt des-
teklemelerine ait bilgiler SKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri
il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

Arılı kovan desteklemesi
MADDE 15 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet

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

(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arı-
lığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 1/6/2015-10/7/2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen
belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile veya şahsen başvuruda
bulunur;

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

İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı
olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.
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(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin ikamet ettiği ilde kurulmuş ye-
tiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi
bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt
olması gerekmektedir.

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

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

1/6/2015-9/10/2015 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutana-
ğını (Ek-2) düzenler. Dilekçede beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta ya-
pılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı
kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda
bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 4/9/2015’tir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arı-
cıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı,
Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları
veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 2/10/2015 ta-
rihine kadar gönderir.

(7) AKS’de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri (icmal-1) (Ek-3),
il/ilçe müdürlüğü tarafından alınarak 19/10/2015-30/10/2015 tarihleri arasında on iş günü süre
ile arıcının kayıtlı olduğu köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri, muhtarlıklar marife-
tiyle askıya çıkarılır. Ayrıca icmal-1 bilgi ve kontrol amaçlı olarak birliklere gönderilir. Askıya
çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya
aza tarafından güncel tarihle imzalanır.

(8) Askı süresi bitiminde 2/11/2015-6/11/2015 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar
değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bil-
giler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi
bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmali
(icmal-2) (Ek-4) 13/11/2015 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali’nin (icmal-3)
(Ek-5) onaylı bir sureti 20/11/2015 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda
aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

Bombus arısı kullanımı desteklemesi
MADDE 16 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşa-

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

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

b) 2014 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2015 tarihine kadar
il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-6) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan
sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) Birden fazla il/ilçede serası bulunan üretici, destekleme başvurusu için seralarının
bulunduğu il/ilçelerin birinden müracaatta bulunur.

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

d) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları
tarafından sisteme 29/1/2016 tarihine kadar kaydedilir.
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e) ÖKS’den alınan icmal-1 (Ek-7) listeleri 1/2/2016-12/2/2016 tarihlerinde tutanaklı
olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Askı sü-
resinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

f) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıkları Bombus Arısı Destekleme İcmali’ni (icmal-2)
(Ek-8) onaylayarak 19/2/2016 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

g) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak
Bombus Arısı Destekleme İcmali (icmal-3) (Ek-9) onaylanarak 29/2/2016 tarihine kadar
HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

ğ) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz. An-
cak birden fazla serası bulunan üreticinin, her bir serasındaki dekar başına kullanılan bombus
arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

h) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bom-
bus arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
MADDE 17 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması

için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan
Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına,
ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle
ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise ki-
logram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği
kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme
ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

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

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

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

kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini
(Ek-10) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim
fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpek-
böceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini (Ek-11) düzenler ve yazı ekinde il mü-
dürlüğüne gönderir.

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

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

(3) Ürünlerini Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi
ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yaş koza üreticilerine yapılacak
destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

a) Ürününü Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi
ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticiler desteklemeden fayda-
landırılır.

b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatif
veya işletmelere yazılı olarak başvurur.
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c) Kooperatif veya işletmeler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üre-
tim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim
fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler, bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatif veya işletmeler, alınan ürün için Ürün Alım Bordrosu (Ek-12) düzenler
ve onaylı bir nüshasını, hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif veya işletmelerin bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

d) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-13) icmallerini dü-
zenler ve HAYGEM’e gönderir.

e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatif
ve/veya işletmelere ödenmek üzere, Bankaya gönderilir.

f) Kooperatif veya işletmeler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad al-
tında kesinti yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

(4) Kozabirlik/kooperatifleri ve/veya tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmeler yaş ipek-
böceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler veya işletmeler vasıtasıyla, içinde
bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla ürün alım talimatı ile eks-
pertiz usul ve esaslarına göre satın almakla ve destekleme ödemelerine esas olacak tüm belge-
lerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden, teyidinden sorumludur ve beş
yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

Besilik erkek sığır desteklemesi
MADDE 18 – (1) Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının

veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı,
yurtiçinde doğmuş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İş-
letmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay/şartlı
onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgi-
lerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak
üzere Bakanlıkça belirlenecek miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

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

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

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

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

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

d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2016’dır.
(3) Üreticiden istenecek belgeler;
a) Dilekçe,
b) Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;
1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu,
2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzu,
c) İşletme Tescil Belgesi,
ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Vete-

riner Sağlık Raporu,
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d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet’ten düşümünün yapıldığını gösteren belge,
e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onay-

lanmış kesim cetveli,
f) Sözleşmeli besicilik yapan üreticiler için, ekinde sözleşmeye tabi hayvanlara ait kulak

küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği.
(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlükle-

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

dilekçe,
b) KES veri tabanından alınan icmal-1,
c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine üye olduğuna dair belge,
ç) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında istenilen belgeler.
(5) Başvuruların KES veri tabanına kaydında uyulacak esaslar;
a) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde

düzenlenmiş ve ekinde kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunan fatura, müs-
tahsil makbuzu, kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu belgelerinden biri esas
alınır. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin ve resmi veteriner hekim
veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, kilogram
olarak karkas ağırlığı, üreticinin T.C./vergi kimlik numarası, adı ve soyadı, telefon numarası,
adresi ve kesilen hayvan sayısı bulunmalıdır. Kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzu,
kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu uyumlu olmalıdır. Sözleşmeli besicilikte, fatura/müs-
tahsil makbuzu taraflar arasında düzenlenmiş olmalıdır.

b) Kesimhanelerle ilgili bilgilerin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden
il müdürlükleri sorumludur.

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

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

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

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

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

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

portu ve eğer yapılmışsa besi sözleşmesi aynı isme düzenlenmiş olmalıdır.
b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına

kaydedilmelidir.
c) Kesimi yapılan sığırlar en az 12 aylık yaşı tamamlamış ve karkas ağırlığı en az 200

kg/baş olmalıdır.
ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini

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

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

3) Satış yoluyla 2 nci, 3 üncü işletmelere nakil edildikten sonra kesime sevk edilen sı-
ğırlarda, kesim ile Türkvet’te kayıtlı işletmeye geliş tarihi arasıdır.

4) Hayvan pazarları ile, geçici kurban satış yerlerinde geçen süreler 90 günlük besi sü-
resine dahil edilir.

d) Eksik veya hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında
uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır.

e) İnceleme sonrasında müracaat dosyaları tutanak ile ilgili birliğe iade edilir.
(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;
a) KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, gerekli kontroller yapılarak, il/ilçe

müdürlüğünce veri tabanından icmal-2 listeleri alınır.
b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üreticilere ve birliklerine duyurulmak üzere

HAYGEM tarafından belirlenen icmal takvimi süresince tutanaklı olarak askıya çıkarılır.
c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.

Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
ç) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlen-

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

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

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

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

listeleri, il/ilçe müdürlüklerince KES’ten alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.
(10) Diğer hususlar;
a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmaller ve desteklemeye ilişkin duyurular

KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.
b) Sözleşmeli ve sözleşmesiz her iki şekilde üretim yapanlarda;
1) 600 baş sınırının, ilk icmal döneminde kesilen toplam hayvan sayısı ile aşıldığı du-

rumlarda, 600 başa kadarki destekleme ödeme tutarının hesabında, sözleşmeli kapsamda kesi-
len hayvan sayısına öncelik tanınır.

2) 600 baş sınırının sonraki icmal dönem veya dönemlerinde kesilen toplam hayvan
sayısı ile aşıldığı durumlarda, 600 başa kadarki destekleme ödeme tutarı, önceki icmal
dönemi/dönemlerinde kesilen toplam hayvan sayısına sözleşmeli kapsamda kesilen hayvanların
öncelikli olarak eklenmesi ile hesaplanır.

c) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını
zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.

ç) KES veri tabanıyla ilgili çalışma usul ve esasları HAYGEM’ce belirlenir ve görev
yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre
tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile ko-
nuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından
alınır.

d) Sunulan tüm belgelerin, aslının veya dip koçanının il/ilçe müdürlüğü tarafından gö-
rülerek onaylanan suretleri de kabul edilir.
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Sürü yöneticisi istihdam desteği
MADDE 19 – (1) Sürü yöneticisi istihdam desteği 300 ve üzeri anaç küçükbaş (ko-

yun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenir.
(2) Müracaat şartları;
a) İşletmede sürü yöneticisi çalışıyor olmalıdır.
b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme müracaat zamanında en az 300 anaç

küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır.
c) İşletme istihdam ettiği sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerini kesintisiz olarak

en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırmış olmalıdır.
ç) SGK pirim ödemesini isteğe bağlı sigortalı olarak yapanlar, SGK primlerini ayın 30

günü üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen sürü
yöneticiliği yapmayanlar ile muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve 18 yaşından küçükler
sürü yöneticisi olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

(3) Müracaat zamanı ve il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;
a) Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayım tarihi

itibari ile başlar ve 31/12/2015 tarihinde sona erer,
b) İşletme sahibinin dilekçesi (Ek-14),
c) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
ç) En az 300 anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait KKKS’den veya KKBS’den

alınmış güncel kulak numarası listesi,
d) Sürü yöneticisi; aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden ya-

kını veya eşi ise, sertifika/kurs katılım belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi,
taahhütname (Ek-15) ve sürü yöneticisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) İstihdam edilen sürü yöneticisine ait sertifika/kurs katılım belgesinin ve sözleşmesi-
nin (Ek-16) il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerinin (5510 sayılı Kanunun 4/a veya 4/b
sigorta kapsamında) kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırıl-
dığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan, onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,

g) Başvuru sırasında sürü yöneticisi sertifikası/katılım belgesi ve/veya SGK primlerinin
yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi’nin eksik olması halinde de mü-
racaat kabul edilir. Eksik olan belgeler 15/1/2016 tarihine kadar tamamlanmalıdır,

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştirici, her bir
işletmesi için ayrıca müracaat şartlarını taşımalıdır.

(4) İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) İşletmenin KKKS’ne ve/veya KKBS’ne göre beyan etmiş olduğu en az 300 anaç kü-

çükbaş hayvan varlığı ve sürü yöneticisinin fiilen sürünün başında olup olmadığı yerinde tespit
edilerek tutanağa (Ek-17) bağlanır. Tespit işlemi müracaatı izleyen 15 iş günü içerisinde yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahiplerine ait sürü yöneticisi ve sürü tespit işlem-
leri, sürünün bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince yapılır ve tespit tutanağı (Ek-17) işletmenin
kayıtlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine tespitin yapılmasını takip eden ilk iş gününde gönde-
rilir.

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

ç) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen yetiştiricilere ait hay-
vanların tespitleri yapılmaz.
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d) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS ve/veya KKBS kayıtları geçerli olup, bu sis-
temde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun taki-
binden yetiştirici sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması aşamasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
a) 31/12/2015 tarihine kadar da eksik belgelerin tamamlanmaması halinde belgelerin

tamamlanması için 15/1/2016 tarihine kadar ek süre verilir. 15/1/2016 tarihine kadar belgelerini
tamamlamayan yetiştiricilere destekleme müracaatlarının kabul edilmediği gerekçeli olarak
bildirilir.

b) İşletmenin sahip olduğu anaç küçükbaş hayvan varlığı KKBS üzerinden kontrol edi-
lir, ayrıca anaç koyun keçi desteklemesine müracaatı olmuş ve bu desteği de hak eden işletme-
lerin anaç küçükbaş hayvan varlığı kontrol edilerek en az 300 baş anaç koyun keçi varlığı teyit
edilir.

c) Desteklemeye hak kazananlar ile ilgili hazırlanan icmaller (Ek-18) 25/1/2016-
12/2/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılır. 15/2/2016–22/2/2016 tarihleri arasında il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından itirazlar değerlendirilir.

ç) İlçe Müdürlüklerince, kesinleşen İlçe Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali (Ek-18)
29/2/2016 tarihine kadar il müdürlüklerine gönderilir.

d) İl müdürlükleri, İl Sürü Yöneticisi Destekleme İcmalini (Ek-20) hazırlar, KKBS üze-
rinden İl Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali’nde (Ek-19) yer alan işletmelerin anaç ko-
yun-keçi varlıkları kontrol edilerek doğruluğu teyit edildikten sonra bu icmal (Ek-20) ile İl
Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali (Ek-19) ve icmallerin (Ek-19, Ek-20) excel formatında
kaydedilmiş olarak içinde bulunduğu CD’yi en geç 18/3/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gön-
derir.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
MADDE 20 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı
hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner he-
kim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, mezbahalarda tespit
edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri ile ihbarı mecburî bir
hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yar-
dımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uy-
gulaması nedeniyle öldüğü resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri
hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; hastalık tespit edilen hayvanın ait olduğu işletmede
bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde
tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp onaylanır. Tüberkülin
testi uygulanması sonunda sığır tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığırlar ile
test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan ve karantina sürecinde ölen ya da ölüm öncesi kesime
tabi tutulan ve sığır tüberkülozu tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıkla-
rında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Taz-
minat Mazbatası tanzim edilir.

b) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tara-
fından kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar kapsamında kurbanlık hayvan-
lar için belirlenen ve Din Hizmetleri Yönetim Sistemine girilen kesim yerlerinde, kesim sonrası
sığır tüberkülozu tespit edildiğinde, kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe Müdürlüğünde
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görevli resmi veteriner hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yö-
netmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde
bulunan İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Ba-
kanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

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

ç) Ruam hastalığında; resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonu-
cunda veya Bakanlık enstitü müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede
Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belir-
lediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve hayvan sağlığından
sorumlu şube müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazmi-
nat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası
tanzim edilir.

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

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

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

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

ğ) Sığırların nodüler ekzantemi hastalığında, laboratuvar muayenesi ile sığırların no-
düler ekzantemi hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra
oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren sığırların kıymet
takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri ger-
çekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar
dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

h) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, has-
talığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten
sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhi-
linde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar
dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

12 Mayıs 2015 – Sayı : 29353                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye
ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen
miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki
esaslara göre yapılır.

a) Ruam, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen hay-
vansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon
masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakan-
lığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Şap, sığır tüberkülozu, sığırların nodüler ekzantemi, sığır brusellozu, koyun ve keçi
brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve mal-
zemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır.
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hay-
van İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

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

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

d) Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı mahallinde itlaf ve imhasına karar verilen
hayvanların, imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Has-
talıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat maz-
batası tanzim edilir.

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

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

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

(4) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde düzenlenen Tazminat Mazbatası çerçeve-
sinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-21) iki nüsha olarak tanzim
edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ve Tazminat Mazbatası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası
da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) Hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakan-
lıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

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

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
MADDE 21 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt

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

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce
İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-22)

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

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.
ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir

ünite bulunmalıdır.
d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda

kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş ol-
ması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlük-
lerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

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

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

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

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

h) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüs-
hası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGM’ne, bir nüshası da il/ilçe müdürlü-
ğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla ka-
tılan hayvanlar için 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş belgesi tanzim edilir
ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bu-
lunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal
değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş belgesi doğum yoluyla katılan, 31/12/2015
tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir. Doğum yoluyla katılan erkek hay-
vanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.
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i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim
altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edil-
dikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2015 tarihi itibarıyla iki nüsha ek hak ediş belgesi
tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir.
İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada
yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek hak ediş belgesi işletmeye ari olarak
katılan, 31/12/2015 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir
kez olmak üzere destekleme ödemesi Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına
Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesine (Ek-23) göre yapılır. Hastalıktan ari işletme desteği
ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince,
hayvan sahibine doğrudan yapılır.

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

a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destek-
leme Müracaat Formu (Ek-24) ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.

b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak
Ediş Belgesi (Ek-25) iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile
birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

Programlı aşı uygulamaları
MADDE 22 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların des-

teklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle resmi veteriner hekim, veteriner sağlık

teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu
programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile veteriner hekimleri
odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mes-
leğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden ve-
teriner hekimler yararlanır.

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

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

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan veteriner
hekimleri odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını ta-
mamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

e) Bakanlığın programlı aşılamaları için veteriner hekimleri odaları ile yapılan protokol
çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti, araç, benzin,
sarf malzemesi vb. tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl müdürlüğü
tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.

f) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri
Odaları program dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm
büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme
primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler
küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.
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g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Bi-
yolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş hay-
vanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını TÜRKVET’e, küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı ka-
yıtlarını KKKS’ye uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. İl/ilçe müdürlükleri
hak ediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp ya-
pılmadığını kontrol edeceklerdir.

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

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, Veteriner Hekimleri Odası Prog-
ramlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-26) ile il müdürlüğüne
başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, serbest veteriner hekimlere ait Hayvanların Tanımlan-
ması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir serbest veteriner
hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-27) ve
veteriner hekimleri odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-28) bulunmalıdır.

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekimleri
Odası adına tek bir Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-29) il mü-
dürlüğü tarafından tanzim edilir, protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Dü-
zenlenen İcmal Formu (Ek-30) ile birlikte GKGM’ne gönderilir. Serbest veteriner hekimlere
destekleme ödemesi yapılmadan önce, gerekli vergi kesintileri yapılmış olmalıdır. Destekleme
ödemesi KDV dahil tutar üzerinden yapıldığından serbest veteriner hekimlere destekleme öde-
mesi yapılmadan önce Veteriner Hekimleri Odalarınca Maliye Bakanlığı ilgili saymanlığına
gerekli vergi kesintileri aktarılmalıdır. Programlı aşı uygulamaları desteği ödemesi, bütçe im-
kanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

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

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

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

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi
MADDE 23 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin destek-

lemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Desteklemeden yararlanacaklar: Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hay-

vanları Bakanlık kayıt sistemine (Türkvet, KKKS, AKS) kayıtlı yetiştiricilere destekleme şart-
larını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak
yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetişti-
remez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan,
yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli, zamanı ve değerlendirilmesi: Projeye katılmak isteyen yetişti-
riciler Temmuz ayı sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ikamet belgesi ile başvurur.
Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye se-
çilen yetiştiriciler proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair, içeriği TAGEM tarafından be-
lirlenen taahhütnameyi imzalar.
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c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde karşılarında gösterilen ırk
ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.
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ç) Yerinde koruma esasları; destekleme, (c) bendinde geçen illerde seçim komisyonunca
uygun görülen ve son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmelerde uy-
gulanacaktır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 10 km uzakta
olan, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim
yerinde olması tercih sebebidir.

Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, enstitü/istasyon ile işbirliği
halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm ve zorunlu kesime ait bel-
geleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve
sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak
asgari erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi hayvan sayısı ise 56 baştan az olamaz. Bu sürü birden
fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturulabilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin
edilebileceği işletmelere öncelik verilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam
izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye
müracaat edebilir.

Koruma sürüsünde, ayıklama dışında ıslaha yönelik hiçbir uygulama yapılamaz ve her
hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına alınır.

Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan sayısını sözleşmede belirtilen sayının altına düşüremez,
sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı eksilen hayvan sayısı proje liderinin önerisi doğrul-
tusunda tamamlanır. Yetiştiricinin hayvan sayısında artırım söz konusu ise, güncel sayı üze-
rinden sözleşme yenilenebilir. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık gi-
derleri yetiştiriciye aittir. İl/İlçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağ-
lık hizmetlerinde öncelik verilir.

Pedigrili koruma desteği; koruma sürülerinde ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı, sütten
kesim ağırlığı, 1 yaş ağırlığına ilişkin verileri kayıt altına alınan Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar
için ödenir.

d) Sözleşme, hakediş ve ödemeler;
Enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici/yetiştirici birliği arasında bir yıl süreli söz-

leşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Yetiştirici
her ne amaçla olursa olsun, kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini göstermeyen hayvanların
1 (bir) yaşı aşkın erkek materyalini işletmesinde bulundurmayacağını taahhüt eder. Destekle-
necek hayvan miktarı yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısını geçemez.
Sözleşme süresi sona ermeden; doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi müm-
kün olmayan hastalığı, tutukluluğu, arılarda kış kayıpları, yabani hayvan saldırılarından kay-
naklanan kayıplar hariç her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştiriciden, sözleşme
süresince ödenen destek yasal faizi ile geri alınır. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme ye-
nilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, seçim komisyonunun belirleyeceği esaslar
doğrultusunda o günkü rayiç bedeli üzerinden sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya
enstitü/istasyona devredilebilir.

Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim
eder. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt
sisteminde (Türkvet, KKKS, AKS) ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek ha-
zırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

e) Ekler:
1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Desteği Başvuru Dilekçesi (Ek-31).
2) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme Müracaat Formu (Ek-32).
3) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme İl İcmali (Ek-33).
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(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağı-
daki esaslara göre yapılır;

a) Desteklemeden yararlanacaklar; Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dahil
olan ve proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödenir.
Bu hayvanların proje gereği olan kayıtlarının küçükbaş hayvanlarda DAKBİS’e girilmesi zo-
runludur.

b) Müracaat yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşme;
1) Yeni programa alınacak alt projelerin uygulanacağı illerde, yetiştirici temsilcisinin

uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu il mü-
dürlüklerince TAGEM’e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun gö-
rülen projeler için Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı ekin-
de yer alan sözleşme imzalanır ve destekleme kapsamına alınır.

2) Yeni programa alınacak alt projelere ait müracaatlar ve devam eden projelere dahil
olacak yetiştiriciler, Uygulama Esasları Talimatında belirtilen şekilde il/ilçe müdürlüklerine en
geç Temmuz ayı sonuna kadar müracaat eder. Proje yürütme kurulunda uygun görülen yetişti-
riciler projeye dahil edilir. İl/İlçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu
sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

3) Projeye dahil olacak her bir yetiştirici sürüsünde en az bulunması gereken 1 (bir)
yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için 40 baş,
diğer ırklar için ise 80 baştır.

4) Seçilecek sürülerde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl
kontrolü esasına göre yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırk-
larında, her alt proje en fazla 6.300 baş hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli mik-
tarda elit anaç koyun/keçi bulundurulması hedeflenir. Anadolu mandasında ise, her alt proje,
manda boğası dahil en az 800 baş hayvandan oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz.

c) Proje yürütülen il, ırk, proje ve hayvan sayıları;
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ç) Destekler;
1) Yavru desteği:
Verim ve doğum kaydı tutulan sürülerde; doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi

alınan yavru başına ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun do-
ğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yav-
runun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır.
Proje gereği verileri alınan hayvanlar için ödeme yapılır. Irklara ve bölgelere göre doğumların
bir sonraki yıla sarkması durumunda verilerin alınması tamamlandıktan sonra 2015 yılı bütçe-
sinden ödenir.

Projeye 2015 yılı içinde girecek işletmelerde projeye giren anaçlardan doğmuş ve halen
işletmede bulunan yavru başına taban sürü yavru desteği ödenir.

2) Damızlık erkek materyal (Koç/Teke) desteği:
a) Projeli işletmelerde 25 anaç materyale 1 damızlık erkek materyal oranını geçmemek

üzere halen kullanılan damızlık erkek materyale, yılı içinde yavru desteği ile birlikte ödenir
(Ek-36).
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b) Halen kullanılan damızlık erkek materyal sayısının % 50’sini geçmemek şartıyla do-
ğan yavrulardan koç/teke adayı olarak kendi ihtiyacı için ayrılanlara ödenir. Belgelendirilmesi
koşuluyla damızlık olarak başka işletmelere satılan hayvanlar için yapılacak ödemeler, müra-
caatların 31 Aralık 2015 tarihine kadar il müdürlüklerine yapılması halinde ödenir (Ek-37).

Bu kapsamda; desteklenecek hayvan miktarı, proje lideri tarafından damızlık değerine
göre sıralanmış damızlık erkek materyalden işletmenin ihtiyacı ayrıldıktan sonra kalan hay-
vanlar için elit sürülerde %20’sini, taban sürülerde %10’unu geçemez. Satışın belgelendiril-
mesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Hayvan sayısı oranlarındaki
küsuratlar en yakın rakama tamamlanır.

3) Manda desteği; Anadolu Mandası ırkında, proje gerekliliklerinin yerine getirmek ko-
şuluyla anaç manda, manda boğası ve 15/8/2015 tarihi itibariyle bir yaşını dolduran ve tüm
tartımları alınan manda yavruları için yapılır. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla
500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar
aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olmalıdır.

d) Hakediş ve ödemeler; Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleye-
rek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlükleri tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler
yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet, KKKS, DAKBİS) ulusal küpe bazında kontrol
edilerek hazırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e
gönderilir.

e) Ekler;
1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme Müracaat

Formu (Ek-34).
2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Damızlık Erkek Materyal Destekleme

Müracaat Formu (Ek-35).
3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme İl İcmali

(Ek-36).
4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Damızlık Erkek Materyal Destekleme İl

İcmali (Ek-37).
5) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme Müracaat

Formu (Ek-38).
6) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme İl İcmali

(Ek-39).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 24 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

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

Ödemelerin aktarılması
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici

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

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, desteklemelerin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından
sonra, 5 iş günü içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de
içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının
düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden yetiştirici/üretici
örgüt yönetimi sorumludur.
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(3) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde
nakit olarak çekemez ve üyelerinin hesabı hariç başka bir hesaba aktaramaz.

(4) Yetiştirici/üretici örgütleri, Genel Kurul Kararı ve üyelerinin her bir ödeme için ya-
zılı muvafakatları olmadan destekleme ödemelerinden kesinti yapamaz.

(5) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranmayan destekleme ödemeleri doğrudan
yetiştiriciye yapılır.

(6) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sa-
hibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik işlemleri yapılmaz.

(7) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticilerin
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamaları, (ölüm, vatandaşlıktan çıkarılma) des-
teklemelerin yürütüldüğü veri tabanları üzerinden, yetiştirici/üretici örgütü veya il/ilçe müdür-
lüğünce başvuru tarihi itibarıyla yapılır.

(8) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticiler ken-
dilerinden istenilen belgelerle birlikte başvuruya ait döner sermaye makbuzunu da ibraz eder.
Yılda birden fazla müracaatı yapılan desteklemelerde, müracaat sayısına bakılmaksızın bir dos-
ya bedeli alınır.

Yetki ve denetim
MADDE 26 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şart-

larını, yerel imkânları da kullanarak gerekli duyuruları yapar.
(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının

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

müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Askı listelerinin yayınlanmasını takiben ödemeye esas icmal-
ler ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme
kalemi için en az % 5’e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararı tespiti durumunda, il-
gili desteğin tamamı incelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Tüzel kişilik hesaplarında haciz/temlik işlemi bulunan yetiştirici/üretici örgütleri
üzerinden ödeme yapılmaz.

(5) Mutat denetimler hariç olmak üzere, haklarında destekleme konusunda idari ve adli
işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, işlem tamamlanıncaya kadar destekleme
ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeye-
cek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere göre doğrudan yetiş-
tirici/üreticilere ödeme yapılır. Ancak, il müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda yetiştiri-
ci/üretici örgütleri üzerinden de ödeme yapılabilir ve il müdürlüğü görüşünü icmalle birlikte
gönderir.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan ge-
netik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir.

(7) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve
sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiş-
tirici/üretici örgütleri, yetiştiricinin hakediş ödemesinden doğrudan sorumludurlar.

Desteklemeden yararlanma
MADDE 27 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 28 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

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

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

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine
göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri dü-
zenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutu-
lurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre ku-
rulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe mü-
dürlükleri sorumludur.

(5) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine teb-
liğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödeme-
lerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz.
Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren
gecikme faizi uygulanır ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelik esaslarına göre işlem yapılır.

(6) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 5 iş günü içinde öde-
mediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 gün içinde il müdürlüğüne bildir-
mediği tespit edilen yetiştirici/üretici örgütleri hakkında gerekli hukuki işlem il müdürlüğünce
başlatılır ve sonucu ilgili Genel Müdürlüğe bildirilir.

Sorumluluk ve arşivleme
MADDE 29 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

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

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerinin işletme ve hayvan varlıkları ile ilgili güncel-
lenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 30 – (1) 28/5/2014 tarihli ve 29051 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/22)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 28/5/2014 tarihli ve 29051 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:
2014/22) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler ilgili tebliğ
hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluş-
turulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenir.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Mayıs 2015 

SALI 
Sayı : 29353 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verileri ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu D.İ.A. Karar, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle İZMİR - Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı Askeri mahkemesi nezdinde 

itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No  : 2010/352 Esas ve (2013/558 Müt) 

Karar Tarihi : 09.05.2013 

Suç : 1) Silahlı iken zincirleme üstü tehdit 

  2) Silahlı iken üste fiilen taarruz 

Uygulanan K. Md. : AS.CK.82/2, TCK.nun 43/1-2, 5237 Sayılı K.nun 62. İle As. C.K. 

nun 91/2 TCK'nun 43/1-2, 5237 Sayılı K.nun 62'inci maddeleri ve 

5271 S.K.'nun 231/5, 8,14' üncü maddeleri. 

Sanık Kimliği : Barış TOPAL; Rıza ve Hatun Oğ. 10.02.1987 D.lu, SİVAS / 

Koyulhisar Gökdere Mah. / Ky. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 

14009714028) 

Karar : 1 (Bir) Yıl 15 (On Beş) Gün + 1 (Bir) Yıl 15 (On Beş) Gün Hapis  

(5 yıl süre ile 5271 sayılı Kanunun 231/5-8-10. maddeleri gereğince 

HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ BIRAKILMASINA) 

 3540 
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Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/506 

KARAR NO : 2014/384 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Elvan BÜYÜK, Mustafa ve Fadime oğlu, 14.12.1987 doğumlu, 

Samsun, Havza, Erikbelen Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 

67789058516. Van 6'ncı Hudut Alayı Bakım Bölük Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 

(1987/1) tertip Bakım Çavuş. 

Yukarıda açık kimliği yazılı Türk Silahlı Kuvvetlerinden terhis edilerek ayrılmış 

Hükümlü Bakım Çavuş Elvan BÜYÜK hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı 

Askeri Mahkemesinin 30.9.2014 tarih ve 2014/506 esas, 2014/384 karar sayılı gerekçeli 

hükmüyle; 

Hükümlü Bkm. Çvş. Elvan BÜYÜK'ün 09.04.2008 tarihinde Bkm. Onb. Abdulnasır 

DÜZSÖZ'e karşı "asta müessir fiil" suçunu işlediği sabit görüldüğünden, eylemine uyan 

As.C.K.nun 117/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden BİR AY ON BEŞ GUN HAPİS 

CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün cezasından T.C.K. nun 29ncu maddesi uyarınca takdiren 3/4 oranında 

indirim yapılarak hükümlünün ON BİR GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri indirim sebebi 

kabul edildiğinden T.C.K. nun 62nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 

neticeten DOKUZ GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkındaki mahkumiyet hükmünün hükümlünün daha önce kasıtlı bir suçtan 

mahkum olmaması, bu yönde talebinin bulunması ve mahkememiz tarafında yeniden suç 

işlemeyeceği kanaatine varıldığından, 5271 sayılı CMK'nın 5728 sayılı Kanun ile değişik 

231/5'nci maddesi uyarınca, hükümlü hakkında kurulan mahkumiyet HÜKMÜNÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK'nın 5728 sayılı Kanun ile değişik 231'inci maddesinin 

8'inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu 

süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 

hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine CMK'nın 

231/7'inci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, 

Talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere oy sırası ve oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Elvan BÜYÜK'ün bulunamayışı nedeniyle hakkında 

verilen yukarıda belirtilen tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli hüküm Hükümlü Elvan 

BÜYÜK'e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu 

ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü Elvan BÜYÜK'e tebliğ edilmiş 

sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Hükümlü Elvan BÜYÜK 

tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize 

gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek 

suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna 

başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Hükümlü Elvan BÜYÜK'e Şırnak 

23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere yukarıda 

belirtilen karara itiraz edilebileceği ilanen tebliğ olunur. 2990 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2015/2399 

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 

SUÇ T. : 02/12/2012 

SANIK : Mılot Meta : (Zenun ve Fidayet oğlu, 08/11/1990 KOSOVA doğumlu) 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza 

Mahkemesinden verilen 03/07/2013 gün ve 2013/206 E. 2013/413 K. sayılı hükmün Cumhuriyet 

savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 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 Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 22/03/2015 gün ve 11/2013/339980 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4183/1/1-1 

————— 

ESAS NO : 2015/2399 

SUÇ  : Resmi belgede sahtecilik 

SUÇ T. : 02/12/2012 

SANIK : Faruk Hoxha : (Fadil ve Nizajete oğlu, 25/12/1975 KOSOVA doğumlu) 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza 

Mahkemesinden verilen 03/07/2013 gün ve 2013/206 E. 2013/413 K. sayılı hükmün Cumhuriyet 

savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 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 Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 22/03/2015 gün ve 11/2013/339980 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4183/2/1-1 

————— 

ESAS NO : 2015/2355 

SUÇ : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan  

SUÇ T. : 12/02/2011 

SANIK : Catherine Kely : (Kaleali ve Marisaidi kızı, 1988 RUANDA doğumlu.) 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Lüleburgaz (Kapatılan) 2. Sulh Ceza 

Mahkemesinden verilen 03/12/2013 gün ve 2011/313 E. 2013/648 K. sayılı hükmün O yer 

Cumhuriyet savcıları tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile 

CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 

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 Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 20/03/2015 gün ve 11/2014/25395 

sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4184/1-1 
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Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO  : 2015/10140 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARİHİ  : 09/03/2007 

SANIK  : Ayhan AYDIN: 35503597362 T.C. Kimlik numaralı, Hasan ve Ayşe 

oğlu, Sakarya 15/10/1974 doğumlu, Sakarya İli Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi/Köyü, cilt 

No: 12, hane no: 234, BSN: ll'de nüfusa kayıtlı, Feyzullah Mahallesi Sevinç Sokak No: 15/1 

Maltepe / İSTANBUL adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza 

Mahkemesi'nden verilen 06/11/2012 gün ve 2012/56 Esas - 2012/1215 Karar sayılı hükmün sanık 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine 

eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığının Temyiz İsteminin Reddini isteyen 08/09/2014 gün ve 11/2013/189777 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4185/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ  

AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ  

ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek Hizmeti” alımı, idari 

ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

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

5 - Firmalar tekliflerini en geç 04.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 04.06.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 -  Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 4214/1-1 

—— • —— 
AMBALAJ ATIĞI BELGELENDİRME HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızın, Ambalaj atığının belgelendirme hizmet alımının yapılması, teklif alma 

usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Ambalaj atığının belgelendirme hizmet alımına ait teklifin verilebilmesi için 

Fabrikamızda İş Güvenliği Uzmanımızdan bilgi alınabilir.   

3 - Teklifler en geç 21.05.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 4202/1-1 
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SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemizin 2015 yılına ait olmak üzere İşletmemizin 6.145 dekar hububat alanının 

hasadının yapılması, 3.145 Dekar Hububat alanından 600 ton hububat sapının balyalanıp İdare 

tarafından belirlenen alana taşınarak istif yapılması ve kalan 3.000 dekar alanda hububat sapının 

ihalede teklif edilen dekar fiyatı üzerinden ve hesaplanacak KDV tutarıyla birlikte bedelinin 

ödenerek hububat sapının teslim alınmasına dair Sap Karşılığı Hububat Hasadı ihalesi 20 Mayıs 

2015 Çarşamba günü saat 14.00’te İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Açık 

Artırma usulü ile yapılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak eden olmaması veya teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca uygun 

görülmemesi halinde ihale 27 Mayıs 2015 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

3 - İhaleye ait Geçici Teminat 30.000,00 TL dir. 

4 - İhaleye ait Şartname Mesai saatleri dahilinde İşletmemizde ve TİGEM de (Karanfil 

Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde görülebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgahı olması, 

b) Geçici teminat vermesi, 

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali 

hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, 

d) Yüklenicinin bulunduğu yer vergi dairesine kayıtlı olduğu ve ihale tarihinde gerçek 

usulde “VERGİ MÜKELLEFİ” olduğuna dair belge ibraz edilmesi, 

e) İhaleye katılacak yüklenicinin şirket olması halinde; 

1 - Şirket sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odası vs. resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve 

ihale tarihinde faaliyette bulunduğuna dair belge ibraz etmesi, 

2 - Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir 

imza sirkülerinin ibrazı veya şirket adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli 

vekaletname vermesi, 

f) Yüklenicinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcunun 

olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belge ibraz etmesi, 

g) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin veya ihale konusu işin 

yapılmasına yetecek miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (2010 Model veya üzeri Model en 

az 5 sarsaklı ve 5 adet biçerdöver) sahip olunduğunun veya en az 01 Ağustos 2015 tarihine kadar 

kiralandığının belgelenmesi. (Kira Sözleşmesi) 

h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde 

evraklar geçersiz sayılacaktır. 

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı 

olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 

TEL : 0 (252) 692 37 20 (2 Hat) 

FAKS : 0 (252) 692 52 29 4210/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden: 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ALADAĞ  İHALE TARİHİ : 27.05.2015 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : BOLU İHALE YERİ : KARACASU 

 

Deposu Emvalin Cinsi 

Miktarı 
Muh. 

Bedel 

% 3 

Teminatı 

(TL) Açıklama Durumu M3.DM3. 

Ortakıraç 1. SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. Global 60,000 470,00 848,00 2015 Üretimi 

Ortakıraç 1. SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. Global 60,000 440,00 794,00 2015 Üretimi 

Ortakıraç 2. SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. Global 180,000 400,00 2.166,00 2015 Üretimi 

Ortakıraç - 

Sarıalan 
2. SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. Global 500,000 380,00 5.717,00 2015 Üretimi 

Ortakıraç -

Sarıalan 
3. SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. Global 840,000 280,00 7.084,00 2015 Üretimi 

Ortakıraç 3. SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. Global 60,000 240,00 434,00 2015 Üretimi 

Ortakıraç -

Sarıalan 
3. SNB.İn.Kt.Çs.Tom. Global 870,000 220,00 5.771,00 2015 Üretimi 

Belkaraağaç

-Çaydurt 
2. SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. Global 85,000 350,00 894,00 2015 Üretimi 

Belkaraağaç 3. SUB.Kl.Kt.Çk.Tom. Global 15,000 280,00 127,00 2015 Üretimi 

Muhtelif 3. SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. Global 850,000 270,00 6.912,00 2015 Üretimi 

Muhtelif 3. SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. Global 100,000 230,00 696,00 2015 Üretimi 

Muhtelif 3. SNB.İn.Kt.Çk.Tom. Global 490,000 210,00 3.102,00 2015 Üretimi 

Çaydurt 3. SKB.İn.Kt.Çk.Tom. Global 20,000 190,00 115,00 2015 Üretimi 

Belkaraağaç 3. SNB.Çk.Tom. Global 50,000 240,00 362,00 2015 Üretimi 

Ortakıraç-

Sultanköy 
2. SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 60,000 370,00 668,00 2015 Üretimi 

Çaydurt- 

Sultanköy 
2. SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 95,000 340,00 973,00 2015 Üretimi 

Sultanköy 3. SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 80,000 300,00 722,00 2015 Üretimi 

Muhtelif 3. SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 1.340,000 280,00 11.288,00 2015 Üretimi 

Çaydurt 3. SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 10,000 230,00 70,00 2015 Üretimi 

Çaydurt 3. SKB.İn.Kt.Gök.Tom. Global 10,000 190,00 58,00 2015 Üretimi 

Sultanköy 3. SUB.İn.Kt.Gök.Tom. Global 25,000 230,00 173,00 2015 Üretimi 

Muhtelif 3. SNB.İn.Kt.Gök.Tom. Global 560,000 220,00 3.711,00 2015 Üretimi 

Sultanköy 3. SNB.Gök.Tom. Global 160,000 250,00 1.204,00 2015 Üretimi 

Sultanköy 3. SNB.KKK.Meşe Tom. Global 10,000 270,00 82,00 2015 Üretimi 

Sultanköy 3. SKB.KKK.Meşe Tom. Global 5,000 230,00 35,00 2015 Üretimi 

Sultanköy 3. SNB.İKK.Meşe Tom. Global 5,000 220,00 34,00 2015 Üretimi 

Ortakıraç-

Sarıalan 
2. S.Çs.Mad.Direk Global 90,000 180,00 489,00 2015 Üretimi 

Çaydurt-

Sultanköy 
2. S.Çk.Mad.Direk Global 150,000 170,00 769,00 2015 Üretimi 

Çaydurt 2.S.Gök.Mad.Direk Global 20,000 170,00 104,00 2015 Üretimi 

Muhtelif Çam Kağıtlık Od. Global 1.085,000 170,00 5.569,00 2015 Üretimi 

Muhtelif Gök. Kağıtlık Od. Global 360,000 170,00 1.848,00 2015 Üretimi 

TOPLAM 8.245,000 
 

62.819,00 
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1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 

orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, 

maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-

yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye 

için aylık %0,6 vade faizi karşılığı 7 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka 

Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. 

2 - Teminat Mektubu vereceklerin Banka Teminat Mektubunun üzerine İşletme 

Müdürlüğünün adını ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. 

Gecikme faizi aylık % 1,2’dir. 

3 - Açık arttırmalı satış 27/05/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14:00’de 

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda 

yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel 

üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar. 

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, 

bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

5 - Satış Ek no: 1, 2 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak 

olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller 

vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri 

ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır. 

6 - İstif numarası "Ş" ile başlayan emvaller harici, tüm emvallerimiz FSC %100 

sertifikalıdır. 

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

TEL: 0374 262 96 60 - 61      FAX: 0374 262 96 10 

http www.boluobm.ogm.gov.tr 4191/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet yer 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi 

gereğince“ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır. 

Sıra No 

Ada-Parsel 

Adres Yüzölçümü 

İmar 

Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 
Türkoba Mahallesi 

113 Ada 2 parsel 
9.298,00 m2 

Ticaret 

Alanı 
5.113.900,00 TL 153.417,00 TL 

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 

karşılığında temin edilecektir. 

2 - İhale 26/05/2015 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan 

Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda 

yapılacaktır.  

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat 

Makbuzu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, 

Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir  

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, 

Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu ile Şartname bedeline ait makbuz ile 

Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair 

Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir  

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 25/05/2015 Pazartesi 

günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 

müracaat edeceklerdir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4188/1-1 
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KABİNLİ TELESİYEJ LİFTİ REVİZYONU  

HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak 

Merkezleri İşletme Dairesi Başkanlığı Kabinli Telesiyej Lifti Revizyonu Hizmet Alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi kapsamında “tta Gayrimenkul Anonim 

Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve (g) 

bentleri kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmelik’in” 36. Maddesine 

göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/55957 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yunus Emre Mahallesi Küme Evler Palandöken Kayak 

Eğitim Merkezi 16759895 25080 - Palandöken / 

ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (442) 317 08 04 - 0(442) 315 68 41 

c) Elektronik Posta Adresi : esrasul@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bir Adet Kabinli Telesiyej Lifti Revizyonu Hizmet Alımı 

Ayrıntılı bilgiye idaremiz adresinde veya web sitemiz 

ihale ilanları kısmından ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri : Erzurum/Palandöken Kayak Merkezi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (on beş) gün 

içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

     İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 135 takvim gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : tta Gayrimenkul A.Ş Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. 

Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 P.K. 06370 - 

A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 28/5/2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.1.2.2. 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 İdari Şartnamede belirlenen fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

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

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması hâlinde, 

4.1.6.1. Ortak girişim ise iş ortaklığı beyannamesi (Bu fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde 

yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde fiyat teklif 

mektubu pilot ve diğer ortakların her biri tarafından imzalanır.) 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuatına göre kesinleşmiş sosyal güvenlik 

prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname 

5 - Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmiştir. Alt yüklenici kullanacak olan isteklinin 

alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

6 - İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

7 - İstekli tarafından; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, birinin sunulması yeterlidir. 

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal 

tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin 

toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 50'inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 30'inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 
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İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 

kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu 

durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

8 - İsteklinin ihale konusu hizmet alımında yer alan “makara grupları-rulman takımları-

kauçuk malzeme grubu- Elektrik ekipmanları” malzemelerine ait teklif etmeye yetkisinin bulunup 

bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan 

belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler: 

Yukarıda yer alan malzeme gruplarına ait; 

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 sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

Aday veya istekli imalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini sunabilir. 

9 - İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. 
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İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş 

deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 

10 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Kamu veya özel sektöre taahhüt edilen; 

1 - Telesiyej lifti kurulumu ve/veya bakım onarımı, 

2 - Gondol kurulumu ve/veya bakım onarımı, 

3 - Gondol Revizyonu, 

4 - Telesiyej lifti Revizyonu işini beraber veya ayrı ayrı yapmış olmak benzer iş deneyim 

belgesi olarak kabul edilecektir. 

11 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

12 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.  

13 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

13.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00 TRY (Türk Lirası) 

karşılığı Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri İşletme Dairesi Başkanlığı, 

Yunusemre Mahallesi Küme Evleri Palandöken Kayak Merkezi/ERZURUM adresinden satın 

alınabilir.  

13.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar tta Gayrimenkul A.Ş Genel Müdürlüğü 

Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 P.K. 06370 - A.O.Ç. Etimesgut / 

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

da gönderilebilir.  

14 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

16 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) gündür.  

17 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

18 - Ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 

tabi olmayıp İdare işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte serbesttir. 

tta GAYRİMENKUL A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 211 08 22 - Faks: (312) 211 08 28 

ticaret@ttagayrimenkul.gov.tr. 

 4204/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 1665 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Üsküdar 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 1132 

f) Parsel No : 57 

g) Yüzölçümü : 430,38 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : Boş 

j) İmar Durumu : Konut Alanı. 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Selamiali Mah. Kalemtraşçı Sok. 

3 - Muhammen Bedeli : 3.012.660.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 90.379,80.-TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 27 Mayıs 2015 - 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir. 

  Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan / İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30     Fax: 0212 449 51 07 

9 - Şartname Bedeli : 600.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat  

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih / İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 4252/1-1 
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FABRİKAMIZ İHTİYACI 42.500 KG. SABİT PANCAR BOŞALTA MAKİNASI 

ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALİ İŞÇİLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NUMARASI  : 2015/56569 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 -  

  0 222 230 59 15 

c) Elektronik posta adresi(varsa)  : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi ( varsa ) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 42.500 KG. SABİT PAN. BŞLT. MAK. (SİLO 

TRANSPORT BANDI VE DAĞITIM YIĞMA 

ARABASI) ÇELİK KONST. (DYA.TŞ.001 NO’LU 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ 

İŞÇİLİĞİ İLE TESİSİN EREĞLİ Ş.F.MONTAJ İŞİ 

b) Yapılacağı yer  : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI-MONTAJ 

ATELYESİ  

c) İşin süresi  : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 20.05.2015- Çarşamba günü - Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı / 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 50,00 TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
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isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE 

ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 

0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 

7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - 

AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - 

TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.  

7 - Teklifler, 20.05.2015 - Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 

İdaremiz sorumlu değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının 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 fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4265/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 55000 VE MT 5700 ÜNİTELER 

İÇİN MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/53407 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı 

No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli MT 

55000 ve MT 5700 Üniteler İçin Muhtelif 

Motor Malzemesi Alımı işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 25.05.2015 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 300,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4045/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Bursa Çevre Otoyolu II. Kısım Samanlı Bağlantı Yolu (Km: 0+000 - 6+340) kesiminin 

6001 sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

1 - Otoyolun bu kesimi 16/05/2015 tarihinde trafiğe açılacaktır. 

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat) 

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir. 

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin almaları 

gerekmektedir. 

7 - 6001 sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince ilan olunur. 

 4208/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 12.03.2014

tarihinde 2014/14203 İhale Kayıt No ile yapılan "Hastanemiz ve Bağlı Birimlerinin 2014-2015 

Yılları 131 Kişi İle Bilgi Sistemi Kullanımı (Veri Giriş ve Kontrol Personeli) Hasta Karşılama, 

Yönlendirme ve Danışma Personeli Hizmet Alımı" işi ihalesinde; 4734 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu Kamu İhale 

Kurulunun 05.11.2014 tarih ve 2014/UH.III-3623 sayılı kararı ile tespit edilen; 

GENÇ UFUKLAR Danışmanlık Temizlik Gıda Halkla İlişkiler İnşaat ve Taahhüt 

Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Adres: Karakavak Mevkii Alman Hastanesi 

Arkası No:5 Merkez/MALATYA, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No:11988, Oda 

Sicil No: 13935, Vergi Dai/No: Beydağı V.D./393 051 8580)'ne ve ihale tarihi itibariyle bu 

şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mehmet GÜRSOY (TC. Kimlik No: 

55297281762)’a; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 30.01.2015

tarihli ve 29252 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan l (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 

13.03.2015 tarihli ve Esas No: 2015/161 ile Esas No: 2015/162 sayılı; "Dava konusu işlemin; ... 

YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI” yönündeki kararlarına istinaden, Bakanlık 

Makamı'nın 30/04/2015 tarihli oluru ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 4226/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Mehmet Emin Hizmet ve İlim Vakfı (MEHİV) 

VAKFEDENLER: Murat Akyasan, Hüseyin İpek, Zekeriya Uğur, Davut Duran, Reis 

Şeref. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Tekirdağ 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/01/2015 tarih ve E:2014/25, K:2015/8 sayılı 

kararı. 

VAKFIN AMACI: 

A - Vakıf halen mevcut ve elde edeceği mal varlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı 

kabiliyetli gençlere her derecede tahsil imkânı sağlamak bunun için anaokulundan üniversiteye 

kadar resmi ve özel her kademede ki eğitim müesseselerine girmeye hazırlamak, sanat kursları ve 

eğitim merkezleri açmak ihtisas için yurt dışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs 

vermek. 

B - Eğitim müessesleri, yurtlar, cami ve mescitler, konferans salonları, kütüphaneler 

laboratuarlar, araştırma merkezleri, kimsesiz düşkünleri barındırma ve yetiştirme evleri huzur 

evleri, hastane ve bunlara benzer hayır ve kültür müessesleri inşa ve tesis etmek. 

C - Milli ve İslami sahalarda ki araştırmalara öncelik vermek sureti ile kitap telif ve 

tercüme ettirmek, bunları neşretmek, yayın evleri açmak, mecmua, dergi, risale ve gazete 

çıkarmak, dini, ilmi, kültürel sanat ve edebiyat gibi sahalarda ödüller vermek, yarışmalar 

düzenlemek. 

D - Vakıf mevcutlarını nemalandırmak gayesi ile zirai, sınai, ticari, madencilik vb. 

sahalarda işletmeler kurmak, işletmelere ortak olmak ve bunları çalıştırmak. 

E - Vakfın gayesine uygun hizmet veren diğer müesseslere yardım etmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Havuzlar Mahallesi, 29 M4 Pafta, 

990 Ada, 10 ve 11 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazlar. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshine 

karar verildiğinde memaliki aynı gaye ile kurulmuş bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4205/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 

Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir 

illerinde yapılacaktır. 

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 

Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet 

sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır. 

2015/2 Dönemi, SMMM Sınav tarihleri  : 25 - 26 Temmuz 2015 

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi : 1 Haziran 2015 

Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi : 10 Temmuz 2015 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle stajlarını 

fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme 

belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.  

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 tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar 

başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;  

1 - Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 

Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. 

2 - Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve 

/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden 

sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 

3 - Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 

yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu 

maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, 

gerekir.  

SINAV KONULARI 

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.  

• Finansal Muhasebe, 

• Finansal Tablolar ve Analizi, 

• Maliyet Muhasebesi, 

• Muhasebe Denetimi, 
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• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari 

Yargılama Hukuku), 

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 

• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. 

maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet 

süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 

2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)  

2 - Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli 

sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv 

bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

4 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı 

Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği 

onay belgesi), 

5 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 

6 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak 

mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı 

hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı 

çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi, 

7 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren 

belgeler,  

8 - TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 

9 - Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 100,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava 

katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 700,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar 

için ise toplam 800,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 

alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de 

ödenebilir. 

Banka bilgileri; 

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,  

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591  

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140  

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 

29093 Resmi Gazete ) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı 

olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara 

girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 

olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://giris.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav 

başvurusunu yapmaları gerekir.  

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME 

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, 

son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
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Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen 

Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir 

(Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde 

düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal 

edilecektir. 

1 - Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 

eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2 - Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 

duyurulacaktır. 

3 - Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı 

çıktısı olarak alınabilecektir.  

4 - Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini 

gösteremeyenler sınava alınmayacaktır. 

5 - Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 

6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 

7 - Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  

8 - Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 

İlan Olunur. 4206/1-1 

————— 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 

Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli 

Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.  

2015 /2.Dönem YMM Sınav Tarihleri  : 25 Temmuz - 3 Ağustos 2015  

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 1 Haziran 2015 

* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi  : 22 Haziran 2015 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle sınava 

katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.  

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 tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar 

başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 

özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) 

bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.  

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı; 

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 

2) Finansal Yönetim, 

3) Yönetim Muhasebesi, 

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 
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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, 

konularından yapılır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)  

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil 

belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv 

bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

3) İkametgah belgesi, 

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği 

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar 

için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi), 

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,  

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 ile affa 

uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,  

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) 

biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 

müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 

sirkülerinin noter onaylı örneği, 

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş 

belgesi 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 SMMM / YMM Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, başvuru sahibinin işe 

giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), 

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, 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 belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 

8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.), 
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d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 

kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 

8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)  

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders 

başına 125,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.250,00 TL ödemenin 

yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen 

banka hesaplarından birisine ödenecektir.  

Banka bilgileri ; 

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,  

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 059,  

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140, 

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 

29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, 

ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav 

süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak 

öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile 

başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.) 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 

isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, 

imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri 

mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 

Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada 

meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). 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) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 

duyurulacaktır. 

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport 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. 4207/1-1 
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Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezinden: 

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 

Bu yarışma Maltepe Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. 

maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve 

Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek 

kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. 

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU 

Yarışmaya konu olan alan, İstanbul ili Maltepe ilçesi sınırları içinde; 3350 ada, 4 numaralı 

parselde kayıtlı olan alandır. Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Cemevi ve Kültür 

Merkezi’nin çevre düzenlemeleri ile beraber tasarlanmasıdır. 

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yarışmayı Açan Kurum: Maltepe Belediyesi (Yarışma raportörlüğü) 

Adres : Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe / İstanbul 

Telefon : +90 216 458 99 99 

Fax : +90 216 441 62 04 

E-posta : yarisma@maltepe.bel.tr 

Web : www.maltepe.bel.tr 

Banka hesap bilgisi: : Maltepe Belediyesi, Vakıfbank Maltepe Şubesi 

  IBAN: TR 76 301 5001 5800 7303 0300 22 

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI 

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip 

olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların 

idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak 

belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve 

müteselsilen sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak. 

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak. 

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 

• Yer görme belgesi almak. ( Müelliflerden biri) 

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Cemevi Yarışması Şartname Bedeli” 

açıklaması ile 20TL’yi (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim 

bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış 

kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma 

raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim 

bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış 

sayılır. Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır. 
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JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

• Leyla ÜNVER, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı 

• Şükrü ASLAN, Sosyolog (Doç. Dr.) 

• Ulaş ÖZDEMİR, Etnomüzikolog 

• Mahir POLAT, Sanat Tarihçi 

• Ömer YILMAZ, Mimar 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

• H. Günkut AKIN, Mimar (Prof. Dr.) 

• Adnan DEMİR, Mimar 

• Nevzat SAYIN, Mimar (Jüri Başkanı) 

• Bülent TARIM, Mimar (Prof. Dr.) 

• Jale YAĞCI, İnşaat Mühendisi 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

• Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Y. Mimar 

• İpek AKPINAR AKSUGÜR, Mimar (Yrd. Doç. Dr.) 

• Çiğdem ALKAN, İnşaat mühendisi 

RAPORTÖRLER 

• Hasan GÜL, Mimar 

• Bahadır KEŞAN, Şehir Plancısı 

• Kamuran TOPTAN BİBER, Mimar 

RAPORTÖR YARDIMCILARI 

• Benan Dila SAVAŞ, İç Mimar 

• Başak ÇELİK, Mimar 

• M. Cemal DURSUN, Harita Mühendisi 

YER GÖRME 

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi 

birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme 

yapılmayacaktır. Yer görme belgesi yarışma takviminde belirtilen “Yer görme belgesi almak için 

son gün”e kadar idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden temin edilecektir. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

• Yarışmanın ilanı : 12 Mayıs 2015, Salı 

• Soru sormak için son gün : 29 Mayıs 2015, Cuma 

• Soruların yanıtlarının ilanı : 3 Haziran 2015, Çarşamba 

• Yer görme belgesi almak için son gün : 26 Haziran 2015, Cuma 

• Projelerin son teslim tarihi : 21 Temmuz 2015, Salı 

• Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün : 23 Temmuz 2015, Perşembe 

• Jüri çalışması başlangıcı : 25 Temmuz 2015, Cumartesi 

• Kolokyum tarihi : 1 Ağustos 2015, Cumartesi 

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ 

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve 

mansiyonlar verilecektir. 

• 1.Ödül : 80.000 TL 

• 2. ödül : 60.000 TL 

• 3. Ödül : 40.000 TL 

• Mansiyon : 20.000 TL (5 adet) 

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. 4263/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Makamının 04/12/2014 tarihli olurları ve 09/01/2015 tarihli olurları ile 

aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek ve 

tüzel kişiler (1) yıl süreyle 4734 Sayılı Kanunun 2'nci ve 3'üncü maddeleri ile istisna edilenler 

dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olup, bu kararlar 

10/12/2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmi Gazete ile 16/01/2015 tarihli ve 29238 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ancak, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 11/03/2015 tarihli ve 2015/1442 Y.D. İtiraz 

No.lu vermiş olduğu yürütmesinin durdurulması kararma istinaden, İçişleri Bakanlığı Makamının 

07/05/2015 tarihli olurları gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu; 

İlanen duyurulur. 

İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi : 

Adı/Unvanı : Güneş Yemek Temizlik Medikal Tarım ve Sanayi 

Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 

Adresi : Atisan Sanayi Sitesi 243. Sokak No:3 

Yenimahalle/Ankara 

Vergi Kimlik/Mükellef No : 4340636737 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası  : Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No : 370165 

Ortak ve/veya Ortaklarının: 

Adı/Unvanı : Hamza YAVUZ 

Adresi : Atisan Sanayi Sitesi 243. Sokak No:3 Yenimahalle 

Ankara 

T.C. Kimlik No : 15157020382 

Ortak ve/veya Ortaklarının 

Adı/Unvanı : Yavuz Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

Adresi : Bahçekapı Mahallesi 2567. Cadde No:59/3 

Şaşmaz - Etimesgut/Ankara 

Vergi Kimlik/Mükellef No : 9420575361 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası : Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No : 277182 

 4268/1-1 



12 Mayıs 2015 – Sayı : 29353 RESMÎ GAZETE Sayfa : 265 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/27115 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Strateji Geliştirme Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 
İl/İlçe UŞAK/Merkez 

Adresi 
Dikilitaş Mahallesi Hacı Kadem 

Caddesi 2/E 
Tel-Faks (0276) 227 39 37 

Posta Kodu 64100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Süleyman SERHOŞ  

Adresi 
Ünalan Mahallesi Yasemin Çıkmazı 

Kılıç Apt. No: 1 D: 12  Merkez/UŞAK 
 

T.C. Kimlik No. 65632245632  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Uşak Servis Araçları İşletmecileri Esnaf 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Esnaf ve Sanatkar Sicil No: 64/45017, 

Oda Kayıt No: 652 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4216/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4224/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4233/1-1 



Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 12 Mayıs 2015 – Sayı : 29353 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4217/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4219/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 4266/3/1-1 



Sayfa : 290 RESMÎ GAZETE 12 Mayıs 2015 – Sayı : 29353 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
— Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2012/928 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/68 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/216 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/829 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/2370 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/3245 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/6154 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/9836 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/9052 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 9/1/2015 Tarihli ve 2014/253 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


