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YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bitmiş kozmetik ürün: Piyasaya sürüldüğü veya son kullanıcıya arz edildiği şekliyle

nihai formülasyondaki kozmetik ürün veya prototipini, 

b) Boyar maddeler: Tek veya temel olarak görünür ışığı soğurmak veya yansıtmak su-

retiyle bir kozmetik ürünü, bir bütün olarak veya belirli kısımlarını renklendirmeyi, okside

edici saç boyalarının öncül maddeleri de dahil olmak üzere, amaçlayan maddeleri, 

c) Ciddi istenmeyen etki: Geçici veya kalıcı fonksiyonel yetersizlik, sakatlık, hastanede

tedavi altına alınma, konjenital anomaliler veya ani yaşamsal risk ya da ölümle sonuçlanan is-

tenmeyen bir etkiyi,

ç) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir kozmetik ürünün geri getirilme-

sini amaçlayan her türlü önlemi, 

d) İstenmeyen etki: Bir kozmetik ürünün normal ya da öngörülebilir kullanımı sonra-

sında, insan sağlığını olumsuz etkileyen, beklenmeyen bir etkiyi,

e) İyi İmalat Uygulamaları: Kozmetik ürünlerin üretimi, kontrolü, depolanması ve sev-

kiyatı aşamalarında kalite şartlarını yerine getirmesine yönelik yeterli güveni sağlamak için

gerekli olan standart hale getirilmiş bütün planlı ve sistemli faaliyetleri,

f) Kanun: 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununu,

g) Karışım: İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya

gelmesi veya çözelti oluşturmasını,

ğ) Koruyucular: Tek veya temel olarak mikroorganizmaların kozmetik üründe geliş-

mesini engellemesi amaçlanan maddeleri,

h) Kozmetik ürün: İnsan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar,

dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere hazır-

lanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek,

bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün madde

veya karışımları, 

ı) Kozmetik ürün bileşenleri: Kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aroma-

tik bileşim dışında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya karışımı,

i) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

j) Madde: Doğal halde bulunan veya herhangi bir imalat işlemi ile elde edilmiş, işlem-

den kaynaklanan safsızlıkları ve stabilitesini koruması için eklenen katkı maddelerini içerebilen,

fakat maddenin stabilitesini etkilemeden veya bileşimini değiştirmeksizin ayrılabilen herhangi

bir çözücüyü içermeyen kimyasal element veya onun bileşiklerini,
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k) Nanomateryal: Boyutları 1 ila 100 nm arasında olan bir veya daha fazla dış boyut

veya iç yapıya sahip olan ve çözünmeyen veya biyopersistan yapıda olacak şekilde imal edilmiş

olan bir materyali,

l) Nihai kullanıcı: Kozmetik ürünü kullanan tüketici veya profesyonel olarak uygulayan

kişiyi,

m) Piyasada bulundurma: Bir kozmetik ürünün ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya

bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını, 

n) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir kozmetik ürünün piyasada bulundurul-

masını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

o) Piyasaya arz: Bir kozmetik ürünün, yurt içi piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ö) Prototip: Seriler halinde üretilmemiş olan ve bitmiş kozmetik ürünün kendisinden

kopyalandığı veya nihai olarak geliştirildiği bir ilk model veya tasarımı,

p) UV filtreleri: Özellikle veya temel olarak, UV ışınlarını soğurmak, yansıtmak veya

dağıtmak yoluyla cildi belirli UV ışınlarına karşı koruması amaçlanan maddeleri,

r) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını

veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;

üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya

ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliliğine ilişkin

özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

s) INCI: "International Nomenclature Cosmetic Ingredients" kelimelerinin kısaltması

olup; uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisini,

ş) CTFA: "Cosmetic, Toiletries and Fragrances Association" kelimelerinin kısaltması

olup; Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliğinin derlemiş olduğu kozmetik

ürün bileşenleri sözlüğünü, 

t) CI: İngilizce "Color Index" kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası Boyar Madde

Renk İndeks numarasını, 

ifade eder.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Kozmetik ürünlerin niteliği ve güvenliliği”

“Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şart-

lar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara

veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uy-

gulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Eklerde listelenen maddelere ilişkin sınırlamalar  

Madde 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen genel yükümlülükler

saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerin üreticileri, aşağıda belirtilenleri içeren kozmetik

ürünleri piyasaya arz edemezler: 

a) Yasaklı maddeler: Ek II’de belirtilen yasaklı maddeler.

b) Sınırlı maddeler: Ek-III’de verilen listedeki maddelerden, belirtilen limitler ve şart-

ların dışında yer alanlar.
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c) Boyar maddeler:

1) Ek IV’te belirtilenler dışındakiler ve belirtilen koşullara uygun olarak kullanılmayan

boyar maddeler. 

2) (b) bendi, (ç) bendinin 1 inci alt bendi ve (d) bendinin 1 inci alt bendi hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, Ek IV’te listelenmesine karşın boyar madde olarak kullanılmayan mad-

deler ile Ek IV’te belirtilen koşullara uygun olarak kullanılmayan maddeler. 

3) Ek IV’ün kapsamı saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla kullanılan boyar

maddeleri de içerecek şekilde genişletilmiş olup, kozmetik ürünler Ek IV’te belirtilenler dışında

yer alan saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla kullanılan boyar maddeler ve Ek

IV’teki listede belirtilmesine karşın bu ekte belirtilen koşullara uygun olarak kullanılmayan

boyar maddeleri içeremez. 

ç) Koruyucu maddeler:

1) Ek V’te belirtilenlerin dışındaki koruyucu maddeler ve listede belirtilmiş olmasına

karşın aynı ekte belirtilen koşullara uygun olarak kullanılmayan koruyucu maddeler.

2) (b) bendi, (c) bendinin 1 inci alt bendi ve (d) bendinin 1 inci alt bendi hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, Ek V’te listelenmesine karşın koruyucu madde olarak kullanılmayan

ve aynı ekte belirtilen koşullara uygun olarak kullanılmayan maddeler.

d) UV filtreleri:

1) Ek VI’da belirtilenlerin dışındaki UV filtreleri ve listede belirtilmiş olmasına karşın

aynı ekte belirtilen koşullara uygun olarak kullanılmayan UV filtreleri.

2) (b) bendi, (c) bendinin 1 inci alt bendi ve (ç) bendinin 1 inci alt bendi hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, Ek VI’da listelenmesine karşın UV filtreleri olarak kullanılmayan ve

aynı ekte belirtilen koşullara uygun olarak kullanılmayan maddeler.

(2) Kurum, birinci fıkrada belirtilenleri içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzını en-

gellemek için gerekli tedbirleri alır. 

(3) 6 ncı maddede öngörülen yükümlülüklere uymak kaydıyla, doğal veya sentetik ürün

bileşenlerinde bulunan safsızlıklardan, imalat prosesinden, depolama veya ambalajlama işlem-

lerinden kaynaklanan Ek-II’ de listelenen maddelerin eser miktarda öngörülmeyen varlığına,

20 nci maddeye istinaden iyi imalat uygulamaları koşullarında yapılan üretimde teknik olarak

uzaklaştırılamadıkları takdirde izin verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – (1) Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan bilgilerin, siline-

mez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla satışa sunulabilir.

(2) İç ve dış ambalajda yer alması gereken bu bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Ancak (f)

bendinde belirtilen bilgilerin pratik olarak iç ambalaj üzerine yazılamadığı durumlarda, bu bil-

gilerin dış ambalajın üzerinde diğer bilgilerin yanında bulunması yeterlidir.

a) Ülke içinde yerleşik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı işyerinin adı

veya unvanı ve adresi belirtilir. Bu bilgiler, sorumluya ulaşmayı engellememek kaydıyla

kısaltılabilir. Kozmetik ürün ambalajında birden fazla adresin olması durumunda, ürün bilgi

dosyasının hangi adreste olduğu belirtilir. İthal edilen ürünlerin menşeinin belirtilmesi gerekir.

b) Beş gram veya beş mililitre altındaki ambalajlar, ücretsiz eşantiyonlar ve tek dozluk

olan ürünler hariç, ağırlık veya hacim olarak ambalajlama anındaki nominal miktar belirtilir.

Ağırlık veya hacim detaylarının önemli olmadığı, birden fazla birim ürünün tek ambalajda
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satıldığı durumlarda, birim sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesi koşuluyla ambalaj içindeki

birimlere miktar yazılması gerekmez. Eğer ambalaj içinde kaç adet ürün bulunduğu dışarıdan

görülebiliyor veya ambalajın içindeki her bir ünite normalde sadece ayrı ayrı satılıyor ise, için-

deki ürün sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesine gerek yoktur.

c) Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi; normal şartlar altında depolandığı

takdirde, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği ve özellikle 6 ncı mad-

deye uyumlu kaldığı süredir. Bu tarihe veya ambalaj üzerinde bulunduğu yere ilişkin verilecek

detaylardan önce, Ek VII/3’te belirtilen sembol veya “__ tarihinden önce kullanılmalıdır” ifa-

desi gelmelidir. Eğer gerekir ise, ürünün bu dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alın-

dığına dair ek bilgi verilir. Tarih açıkça ve sırasıyla ay ve yıl ya da gün, ay ve yıl olarak belirtilir.

Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen ürünlerde, tarih belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak,

bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren güvenli olacağı ve tüketiciye bir zarar vermeksizin

kullanılabileceği sürenin belirtilmesi zorunludur. Açıldıktan sonra dayanıklılık kavramının

aranmadığı ürünler hariç olmak üzere, Ek-VII/2’de verilen sembolü takiben kullanma süresi

ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak belirtilir.

ç) Kullanımda alınması gereken özel tedbirler ve özellikle, bu Yönetmeliğin Ek-III,

Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’sında yer alan ve “Etiket üzerinde belirtilmesi gereken kullanma talimatı

ve tedbirler” sütununda listelenenler ve profesyonel kullanım için, özellikle saç bakımı olmak

üzere alınması gerekli özel tedbirler, kozmetik ürün etiketinde belirtilir. 

d) Üretim kodu veya üretim şarj numarası belirtilir. Kozmetik ürünün çok küçük olması

nedeniyle bunun pratik olarak imkansız olması halinde bu bilgiler, dış ambalajın üzerinde bu-

lunur.

e) Ürünün sunum şekli itibariyle açıkça belli olmadığı takdirde, ambalaj üzerinde ürü-

nün fonksiyonu belirtilir.

f) Ürün bileşenlerinin listesi, ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile

ambalaj üzerinde belirtilir. Bu liste, "ÜRÜN BİLEŞENLERİ" veya aynı anlama gelen Türkçe

veya yabancı dildeki ifadenin altında yer alır. 

g) Aşağıdakiler ürün bileşeni olarak kabul edilmezler:

1) Kullanılan hammaddelerdeki safsızlıklar.

2) Preparatın yapımında kullanılan, ancak bitmiş üründe bulunmayan yardımcı teknik

maddeler.

3) Kesinlikle gerekli miktarda kullanılan çözücüler veya parfüm ve aromatik bileşiklerin

taşıyıcıları.

(3) Üreticinin, ticari sırların korunması amacıyla ürün bileşenlerinin bir veya birkaçını

listeye dahil etmek istememesi durumunda uygulanacak prosedür, Kurumca yayımlanacak bir

tebliğ ile düzenlenir.

(4) Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddeleri, "parfüm" ve "aroma" ke-

limeleri ile tarif edilir. Ancak, Ek-III’te yer alan "Diğer" sütununda belirtilmesi gereken mad-

delerin mevcudiyeti, ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede gösterilir. 

(5) Konsantrasyonu % 1’den az olan ürün bileşenleri, konsantrasyonu % 1’den fazla

olanlardan sonra herhangi bir sırayla listelenebilir. Boyar maddeler, Ek-IV’te kabul edilen CI

numaraları ve isimlendirmeye göre, diğer içerik maddelerinin ardından herhangi bir sıralamaya

göre listelenebilir.
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(6) Birçok renkte piyasaya verilen renkli dekoratif kozmetik ürünlerde yer alan, saçların,
kılların ve tüylerin boyanması amacıyla kullanılan boyar maddeler hariç olmak üzere, renk çe-
şitleri içinde bulunan boyar maddeler, "içerebilir" ifadesi veya "+/-" sembolü konulmak kay-
dıyla listelenebilir. Uygulanabildiği hallerde, CI (renk indeksi) isimlendirmesi kullanılır.

(7) Bir içerik maddesi öncelikle INCI; bu olmadığı takdirde ise, CTFA veya yaygın ola-
rak kullanılan diğer isimleriyle tanımlanır. 

(8) İkinci fıkranın (ç) ve (f) bentlerinde belirtilen hususların, ebat veya şekli nedeniyle
ürüne ekli bir kılavuzda belirtilmesinin pratik veya mümkün olmadığı hallerde bu hususlar,
kozmetik ürüne ekli olan etiket, bant veya kartta belirtilir. Pratik açıdan bu mümkün olmadığı
takdirde,  ikinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen bilgiler için kutu veya ambalaj üzerinde ve (f)
bendinde belirtilen bilgiler için ise ambalaj üzerinde bulunması gereken kısaltılmış bilgiler
veya Ek- VII/1’deki sembol kullanılarak söz konusu bilgilere atıfta bulunur.

(9) Sabun, banyo topları ve diğer küçük ürünlerde, ikinci fıkranın (f) bendinde istenen
bilgilerin ebat veya şekilden kaynaklanan pratik imkânsızlıklar nedeniyle ürüne ekli broşür,
etiket, bant veya kartta yer alamaması durumunda, ürünün satışa sunulduğu teşhir raflarının
üzerinde veya hemen yakınında bulundurulacak kılavuzda belirtilir.

(10) Satışa hazır şekilde ambalajlanmamış, satış yerinde müşterinin isteği ile ambalaj-
lanan veya anında satılmak üzere satış yerinde önceden ambalajlanmış kozmetik ürünler için,
bu maddenin ikinci fıkrasındaki bilgilerin belirtilmesi gerekir. Kozmetik ürünlerin dolum yerleri
ve dolum şartlarına dair esaslar, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunda düzenlendiği şekilde
uygulanır.

(11) İkinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bendlerindeki ve sekizinci, dokuzuncu ve onuncu
fıkralarındaki bilgilerin Türkçe olması gerekir.

(12) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin,
isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip ol-
madıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.

(13) Kozmetik ürünün içeriğinde nanomateryal olarak mevcut olan ürün bileşenlerinin
tamamı ürün bileşenleri listesinde açıkça belirtilir. Bu ürün bileşenlerinin isimlerinin ardından
parantez içinde ‘nano’ terimine yer verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 12 – (1) Kozmetik ürünlerin üretim yeri denetimleri, piyasa gözetim ve dene-

timi ile denetim kapsamında numune alma, uyarı, geri çekme, imha, üretim yerinin ıslahı ve
kapatılması hususları Kurum tarafından belirlenir.

(2) Üretici,  piyasa gözetim ve denetimi için Kurumun talebi halinde aşağıdaki bilgileri
içeren ürün bilgisini, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olan etikette belirtilen adreste
üç iş günü içerisinde hazır bulundurmak zorundadır. Üretici, bu ürün bilgileri dosyasını ilgili
kozmetik ürünün son serisinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süre ile muhafaza
etmek zorundadır. 

(3) Bu ürün bilgileri; 
a) Ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileşimi olması halinde, bi-

leşimin kodu ve tedarikçinin kimliği, 
b) Hammadde ve bitmiş kozmetik ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifi-

kasyonu ve kozmetik ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna
ilişkin kontrol kriterleri, 

Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE   15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 (2. Mükerrer)



c) İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu hükümlerine uygun imalat metodunun açıklan-

ması; iyi imalat uygulamalarına uygunluğa ilişkin beyan; üreticinin, uygun seviyede profes-

yonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu belirleyen eğitim ve çalışma belgeleri, 

ç) Bitmiş kozmetik üründe insan sağlığı için güvenlilik değerlendirmesi: Bu değerlen-

dirme, 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar Uygula-

maları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve

Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. Üretici,

bir kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla, ürünü piyasaya arz etmeden önce

bu ürünün bilgileri temelinde bir güvenlilik değerlendirmesinin yapılmasını ve ürüne ilişkin

güvenlilik raporunun Ek 1/B’de belirtilen şekilde düzenlenmesini sağlar. Söz konusu ürünün

piyasaya arz edilmesinin ardından elde edilen ilave bilgilerle kozmetik ürün güvenlilik rapo-

runun güncel tutulmasını sağlar. Ülke sınırları içinde aynı ürünün bir kaç yerde üretilmesi ha-

linde, üretici bu üretim yerlerinden bir tanesini bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi ola-

rak seçebilir. Bu durumda üretici, istendiği takdirde denetlenebilmesi için, seçilen bu yeri Ku-

ruma bildirmek zorundadır,

d) (ç) bendinde ve Ek 1/B, Kısım B’de belirtilen kozmetik ürün güvenlilik değerlen-

dirmesi, eczacılık diplomasına sahip bir kişi tarafından veya tıp, diş hekimliği,  biyoloji, kimya,

biyokimya, mikrobiyoloji veya eşdeğer diplomaya sahip toksikoloji dalında veya kozmetik

ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında sunulan teorik ve uygulamalı müfredat programını

tamamlayanlara verilen bir belgeye sahip kişi tarafından yapılır, 

e) Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen/ciddi

istenmeyen etkiler hakkında mevcut veriler, 

f) Kozmetik ürünün özelliği veya etkisinin gerektirdiği durumlarda, kozmetik ürünün

sahip olduğu iddia edilen etkiye ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeler, 

g) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri

nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından,

ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlilik değerlendirilmesi için hayvanlar

üzerinde yapılan testlerle ilgili veriler. 

(4) Özellikle ticari sır ve kişisel hakların saklı kalması kaydıyla, üçüncü fıkranın (a) ve

(e) bentlerinde yer alan veriler kamuya açık ve kolay ulaşılabilir olacaktır.

(5) Üçüncü fıkranın (c), (ç), (e) ve (f) bendlerindeki bilgilerin Türkçe veya Avrupa Bir-

liğinde yaygın olarak kullanılan dillerden tercihen birinde olması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.  

“Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla

kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman

olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mev-

zuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“Üretici piyasaya kozmetik ürün arz ederken, ürünün orijinal ambalajı ve okunabilir

ambalaj görseli ile Türkçe etiket örneğini Kuruma sunar.
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Üreticiler ciddi istenmeyen etkilerin mevcudiyeti durumunda, aşağıdaki bilgileri ge-

cikmeksizin, Kuruma bildirir. 

a) Üreticinin bildiği veya makul ölçüler içinde bilmesi beklenebilecek olan ciddi isten-

meyen etkilerin tamamı, 

b) İlgili kozmetik ürünün özel olarak tanımlanmasını mümkün kılan ismi, 

c) Varsa üreticinin aldığı düzeltici tedbirler.  

Üretici, nanomateryallere ilişkin yapılacak bildirimlerin eksiksiz ve doğru şekilde ya-

pılmasından sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının

(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürünün bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olmasına

rağmen, insan sağlığı için ciddi bir risk yarattığının ve yaratabileceğinin tespit edilmesi duru-

munda, Kurum kozmetik ürünün piyasadan çekilmesini, geri çağırılmasını ya da erişiminin kı-

sıtlanmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alır.”

“d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin masrafları

üretici tarafından karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke gene-

linde yayın yapan iki televizyon kanalında  ve internette ilanı suretiyle risk altındaki kişilere

duyurulmasını”

“Bu Yönetmeliğe uygun olmayan veya bu madde uyarınca piyasadan toplanan ve atık

durumuna düşen ürünlere 2/4/2015 tarihli ve  29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık

Yönetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek

Madde 1 eklenmiştir.

“Nanomateryaller

Ek Madde 1 – (1) Piyasaya arz edilecek nanomateryal içeren kozmetik ürün için, üretici

yeni ürünü piyasaya arz etmeden altı ay önce Ek VIII’de yer alan “Nanomateryal İçeren Koz-

metik Ürün Bildirim Formu”nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak Kurum’a bildirmek zo-

rundadır. Bu maddenin hükümleri, 7 nci maddeye tabi olan boyar maddeler, koruyucu maddeler

veya UV filtreleri olarak kullanılan nanomateryaller için geçerli değildir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe Ek Madde 1’den sonra gelmek üzere aşağıdaki ek

maddeler eklenmiştir.

“Hayvanlar üzerinde yapılan testler

Ek Madde 2 – (1) Bir kozmetik ürünün güvenliliğine ilişkin genel yükümlülükler saklı

kalmak üzere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeler

göz önünde bulundurularak alternatif bir yöntemin validasyonunun yapılması ve kabul edil-

mesinin ardından söz konusu alternatif yöntem haricindeki bir yöntemin kullanıldığı hayvan

testlerine tabi tutulmuş olan;  

a) Nihai bir formülasyon içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzı,

b) Ürün bileşenleri veya ürün bileşenleri kombinasyonlarını içeren kozmetik ürünlerin

piyasaya arzı,

c) Ürün bileşenleri veya ürün bileşenleri kombinasyonlarına yönelik testlerin yapılması

yasaktır.
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(2) Ayrıca, bir kozmetik ürünün güvenliliğine ilişkin genel yükümlülükler saklı kalmak

üzere, bitmiş kozmetik ürünler için hayvan testlerinin yapılması yasaktır.

(3) Mevcut bir kozmetik ürün bileşeninin güvenliliğine ilişkin ciddi kaygıların ortaya

çıktığı istisnai durumlarda, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde Kurum bu istisnaları de-

ğerlendirir:

a) İlgili ürün bileşeninin yaygın olarak kullanıldığı ve benzeri bir işlevi yerine getire-

bilecek diğer bir ürün bileşeni ile değiştirilememesi,

b) İnsan sağlığına ilişkin spesifik problem mevcut olduğunda hayvan testleri yapılma-

sına duyulan ihtiyacın gerekçelendirilmesi ve detaylı bir araştırma protokolü ile desteklen-

mesi.”

“Karsinojenik, mutajenik ve üreme için toksik maddeler

Ek Madde 3 – (1) 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hak-

kında Yönetmeliğin Ek-6’sının, Üçüncü Bölümü’nde belirtilen kategori 2, kategori 1A ve 1B

kapsamında karsinojenik, mutajenik ve üreme için toksik maddeler olarak sınıflandırılan mad-

delerin kozmetik ürünlerde kullanımı yasaktır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmelikte geçen “Bakanlık” ibareleri “Kurum”, “Bakanlıkça”

ibareleri “Kurumca”, “Bakanlığa”  ibareleri “Kuruma”, “Bakanlığın”  ibareleri “Kurumun”,

“Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibareleri “Ekonomi Bakanlığı”, “güvenlik” ibareleri “güvenlilik”,

“Bakanlık İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuru-

muna” şeklinde değiştirilmiştir.   

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi, 8 inci maddesi ve 17 nci maddesi

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe Geçici Madde 2’den sonra gelmek üzere aşağıdaki

Geçici Madde 3 ve Geçici Madde 4 eklenmiştir. 

“Nanomateryal içeren kozmetik ürünlerin bildirimleri

Geçici Madde 3 – (1) Bu maddenin yayımından önce piyasaya arz edilmiş olan nano-

materyal içeren kozmetik ürünlerin bildirimleri bu maddenin yayımlanmasından itibaren 6 ay

içinde yenilenir.”

“Koruyucu maddelerle ilgili istisnai durumlar 

Geçici Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek V’inin 12 ve 12 a numaralı satırlarında yer

alan maddeleri içeren kozmetik ürünler 16/10/2015 tarihine kadar piyasada bulundurulabilir;

16/4/2016 tarihinden itibaren ise sadece 39 ve 57 numaralı satırlarında yer alan maddeleri

içeren kozmetik ürünler piyasada bulundurulabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I, Ek II, Ek III, Ek IV, Ek V, Ek

VI, Ek VII, Ek VIII, Ek IX ve Ek X ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 16 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 15/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri

ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ

MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; asansör yıllık kontrolünde faaliyet gösterecek olan

A tipi muayene kuruluşunun yetkilendirilmesi, görev ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlık tarafından asansörlerin periyodik kontrolünü yap-

mak üzere yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içe-

recek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik
özel veya kamu kuruluşunu,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla dü-

zenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan,
binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi
veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi,

ç) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için
il özel idarelerini,

d) Komisyon: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan çalışma gru-
bunu,

e) Mevcut asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/8/2004 tarihinden ön-
ce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü,

f) TS EN 81 - 80 standardı: Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yol-
cu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin
Güvenliğini Geliştirme Kurallarını,

g) TS EN ISO IEC 17020 standardı: Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırıl-
maları için genel kriterleri,

ğ) Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip
giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetini,

h) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
ı) Yeni asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten sonra piyasaya arz

edilen asansörü,
i) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadı-

ğına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi,
j) Yönetmelik: Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’ni,
ifade eder.
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Yetkilendirme

MADDE 5 – (1) İlgili idare ile protokol imzalayacak olan A tipi muayene kuruluşu,

yetki almak üzere Bakanlığa başvurur.

(2) Bu Tebliğ şartlarını sağlayan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetki-

lendirilir.

(3) Yetki akreditasyon süresi içinde devam eder, akreditasyon süresi sona eren A tipi

muayene kuruluşunun yetkisi iptal edilir.

(4) Yetkilendirme, yetki süresi verilerek sonuçlandırılır.

(5) Yetkilendirme bilgisi ve süresi Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

(6) Yeni yetki süresinin belirlenmesi ve duyurulmasına ilişkin olarak devam eden yet-

kinin sona ereceği tarihten en az üç gün önce, söz konusu yetki süresinin belirlenmesinde esas

alınan akreditasyon sertifikasının Bakanlığa iletilmiş olması zorunludur.

Başvuru

MADDE 6 – (1) Yetki almak üzere A tipi muayene kuruluşu tarafından Bakanlığa ya-

pılacak olan başvuru aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir:

a) Unvan ve adres,

b) Ticaret Sicil Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmi karar,

c) Temsil ve ilzama yetkili şahısın orijinal imza sirküsü,

ç) İnternet sitesi adresi ve yetkili şahısın e-posta adresi,

d) Akreditasyon belgesi,

e) Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve değeri en az 1.000.000 TL tu-

tarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi,

f) Muayene personelinin adı ve soyadı, mesleği, tecrübe süresi, tam zamanlı/dış kay-

naklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi,

g) Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu

onaylı sigorta kayıtları,

ğ) Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı, adresi ve vergi numarası,

h) İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan bilgilerin

üçüncü taraflara aktarılmayacağına dair taahhütname,

ı) Bakanlık veri tabanına uyumun sağlandığına dair taahhütname.

(2) Bakanlığa sunulacak olan belgelerin tümü, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama

yetkili şahıs tarafından ıslak imza atılarak onaylanır.

(3) A tipi muayene kuruluşunun asansörler için TS EN ISO IEC 17020 standardına göre

akreditasyonu, elektrik ve hidrolik tahrikli asansörlerin periyodik kontrolünü kapsar. Akredi-

tasyon kapsamı yalnızca elektrik tahrikli veya hidrolik tahrikli asansörler olarak belirlenmiş

olan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilmez.

İdari tedbirler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ usul ve esaslarına aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi mua-

yene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından fiilin mahiyetine göre, 10/6/1930 tarihli ve 1705

sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı

maddesine göre geçici olarak durdurulur veya iptal edilir ve/veya idari para cezası uygulanır.

(2) Geçerli olan akreditasyon belgesini Bakanlığa sunamayan A tipi muayene kurulu-

şunun yetkisi en az otuz işgünü geçici olarak durdurulur.
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(3) Muayene personeli, kontrol listesi, kontrol sayısı, ölçüm donanımı, rapor, bilgi eti-
keti, kontrol ücreti, takip kontrolü, asansör kimlik numarası, veri tabanı, verilerin Bakanlık ile
paylaşımı, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, protokol duyurusu, bildirim ve envanter gibi bu
Tebliğde belirlenmiş olan asgari şartların herhangi birini sağlamayan A tipi muayene kurulu-
şunun yetkisi Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi
ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre, en az altmış işgünü geçici olarak dur-
durulur veya iptal edilir ve/veya idari para cezası uygulanır. Bu süre içerisinde uygunsuzluğun
giderilmemesi veya yetki süresi içerisinde aynı uygunsuzluğun tekrarlanması halinde A tipi
muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilir.

(4) Akreditasyon ve/veya mesleki ve mali sorumluluk sigortasının sürdürülememesi
durumunda A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilir.

(5) Yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşu, yeniden yetki almak için 5 ve 6 ncı
maddeleri çerçevesinde Bakanlığa başvurabilir.

(6) Yetkilendirmeyi takip eden üç yıl içerisinde yetkisi Bakanlık tarafından iki defa
iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun beşinci fıkra gereğince yapacağı yetkilendirme baş-
vurusu, ikinci iptal kararının alındığı tarih itibarıyla en az iki yıl boyunca kabul edilmez.

Protokol
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ usul ve esaslarına uygun olacak şekilde Bakanlık tarafından

yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare ile protokol yapar.
(2) İlgili idarenin herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapamaması duru-

munda, ilgili idarenin bulunduğu bölgede faaliyetlerini sürdürebilecek olan yeterli teknik do-
nanıma ve personele sahip herhangi bir A tipi muayene kuruluşunun söz konusu ilgili idare ile
protokol yaparak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından sağlanır.

(3) A tipi muayene kuruluşu tarafından, protokol imzalanan ilgili idarenin adı, protokol
tarihi ve protokol süresine ilişkin bilgileri en güncel hali ile kendi internet sitesinden kamuo-
yuna duyurur.

(4) Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşu ilgili idareye bil-
dirilir ve kuruluşunun yapmış olduğu protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedi-
lir.

Muayene personeli
MADDE 9 – (1) A tipi muayene kuruluşu, asansör periyodik kontrollerinde görevlen-

dirmek üzere gerekli yetkinliğe ve tecrübeye sahip yeterli sayıda teknik yönetici ve muayene
elemanını bünyesinde bulundurur.

(2) Yetki almak üzere Bakanlığa başvuruda bulunacak olan A tipi muayene kuruluşu
en az bir teknik yönetici ve en az beş muayene elemanını bünyesinde tam zamanlı olarak bu-
lundurmak zorundadır.

(3) Teknik yöneticinin, makine veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik
veya endüstri alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini ta-
mamlamış olması, konu ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene ve/veya sektör tecrübesinin
bulunması ve tam zamanlı olarak istihdam edilmesi zorunludur.

(4) Muayene elemanının makine veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik
alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış ol-
ması ve görevlendirileceği tarihe kadar en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım
şartını sağlaması gerekir.
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(5) Muayene elemanının, bu Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili

meslek odaları veya bu kapsamda TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olan per-

sonel belgelendirme kuruluşlarınca belgelendirilmesi zorunludur. Söz konusu belge beş yılda

bir yenilenir.

(6) A tipi muayene kuruluşu protokol imzaladığı ilgili idare sayısı ve buna bağlı olarak

ilgili idare sınırları içerisindeki asansör sayısı dikkate alınarak, aralığı ek-6’da belirlenmiş olan

en az sayıdaki muayene personelini atama yazısı ile birlikte asansör periyodik kontrolünde gö-

revlendirir.

(7) Mevcut işgücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda sözleşme ile görevlendiri-

lecek olan dış kaynaklı muayene elemanı tam gün sigortalı olarak çalıştırılır.  Dış kaynaklı

muayene elemanı sözleşme süresi boyunca sadece bir A tipi muayene kuruluşuna hizmet verir.

Aksi bir durumda sorumluluk, A tipi muayene kuruluşundadır.

(8) Asansör periyodik kontrolünde görevlendireceği muayene personeline tanıtıcı kimlik

belgesi düzenler ve periyodik kontrol aşamasında amacına uygun olarak kullanmasını sağlar.

(9) Asansör periyodik kontrolüne iştirak eden muayene personeli için iş sağlığı ve gü-

venliği tedbirleri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mev-

zuat hükümleri doğrultusunda A tipi muayene kuruluşu tarafından alınır.

Periyodik kontrol uygulama esasları

MADDE 10 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü,

yılda bir defa yapılır.

(2) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü

tescil aşamasından önce ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından

yapılır.

(3) Asansörlerin periyodik kontrolü, ek-1 veya ek-2’de yer alan kontrol listeleri esas

alınarak yapılır.

(4) Periyodik kontrol neticesinde ek-4’de yer alan formata uygun bilgi etiketi asansöre

iliştirilir.

(5) Periyodik kontrol neticesinde ek-3’te yer alan formata uygun rapor düzenlenir.

(6) Periyodik kontrol, bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen yapılır.

(7) Yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluş yetkisi de bulunan A tipi muayene ku-

ruluşu, asansörün uygunluk değerlendirmesinde görevlendirmiş olduğu personeli, söz konusu

asansörün periyodik kontrolünde muayene elemanı olarak görevlendiremez.

Kontrol listeleri

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak olan asansör

periyodik kontrolünde, ek-1 veya ek-2’de yer alan kontrol listeleri kullanılır.

Kontrol sayısı

MADDE 12 – (1) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla beş adet asansörün

periyodik kontrolünü yapar.

(2) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla on adet asansörün takip kontrolünü

yapar.

(3) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş

olan miktardaki periyodik kontrol sayısı üzerinden gün içerisinde tamamlayamadığı periyodik

kontrol sayısının en fazla iki katı kadar miktarda takip kontrolü yapar.
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Teçhizat
MADDE 13 – (1) Muayene elemanının gerekli olan ölçüm donanımı ile birlikte asansör

periyodik kontrolüne iştirak etmesi sağlanır.
(2) Aşağıda listelenmiş olan ölçüm donanımının tamamı, asansör periyodik kontrolünde

kullanılmak üzere her bir muayene elemanına zimmet edilir:
a) Lüksmetre,
b) Takometre,
c) Pensampermetre / Pensmultimetre,
ç) Kuvvet ölçer,
d) Şeritmetre,
e) Kumpas,
f) Üçgen anahtar,
g) Alçak gerilim dedektörü ve el feneri,
ğ) Kişisel koruyucu donanımlar.
Kontrol raporu
MADDE 14 – (1) Rapor, ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde tanzim edilir.
(2) Rapor, periyodik kontrolü takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik

yönetici tarafından onaylanır.
(3) Rapor, onaylandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde ilgili idareye, asan-

sör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletilir.
Asansör kimlik numarası
MADDE 15 – (1) Periyodik kontrole tabi tutulacak olan her asansör için bir defaya

mahsus asansör kimlik numarası periyodik kontrol aşamasından önce oluşturulur ve alüminyum
esaslı yapıştırma etiket şeklinde tanımlanır.

(2) Etiket; 85x50 mm boyutlarında, asansör kimlik numarasını oluşturan rakamlar ise
Arial yazı tipinde, 28 karakter boyutunda, gri zemin üzerine siyah renkli yazılarak hazırlanır
ve asansörün periyodik kontrolünde, asansör kabininin içerisinde kumanda butonu hizasında
kabin tabanından en az 160 cm yüksekliğe kolayca sökülmeyecek bir şekilde iliştirilir.

(3) Asansör kimlik numarasının oluşumunda kullanılacak olan bina numarasına Bakan-
lık üzerinden erişim sağlanır.

Bilgi etiketi
MADDE 16 – (1) Ek-4’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde yeşil veya mavi veya

sarı veya kırmızı renkli zemin üzerine gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı, en
az 16x8 cm boyutunda ve çıkartma kuşe etiket şeklinde hazırlanmış olan bilgi etiketi periyodik
kontrolü yapılan her asansöre iliştirilir.

(2) Bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde ku-
manda panelinin etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin
yanına veya durak kapısı kasasının üzerine iliştirilir.

(3) Kırmızı renkli bilgi etiketi, güvensiz asansöre iliştirilir.
(4) Sarı renkli bilgi etiketi, kusurlu asansöre iliştirilir.
(5) Mavi renkli bilgi etiketi, hafif kusurlu asansöre iliştirilir.
(6) Yeşil renkli bilgi etiketi, uygun asansöre iliştirilir.
(7) Bilgi etiketi asansör kimlik numarasını, periyodik kontrol tarihini ve A tipi muayene

kuruluşuna ilişkin bilgileri de içerir.
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Kontrol ücreti
MADDE 17 – (1) Ek-7’de yer alan taban ve tavan ücret aralığı esas alınarak ilgili idare

tarafından belirlenen periyodik kontrol ücreti, A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorum-
lusundan tahsil edilir.

(2) Bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edilecek olan periyodik
kontrol ücretinin azami % 10’u, protokol yapılacak ilgili idareye aktarılır. Periyodik kontrol
ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve
ilgili idare ile imzalanacak olan protokolde yer alır.

(3) Periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hü-
kümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.

Takip kontrolü
MADDE 18 – (1) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik

takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte

edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır.
(2) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, pe-

riyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun
yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılır. 

(3) Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kont-
rolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene
veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.

(4) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, bina sorumlusunun
takip kontrolüne ilişkin talebine öncelik verilir.

(5) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde yapılacak takip kont-
rolünde mümkün olduğunca söz konusu asansörün son periyodik kontrolünü gerçekleştiren
muayene elemanının görevlendirilmesi sağlanır.

(6) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün takip kontrolünde
bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez. Bina sorumlusu ve/veya sözleşme yapılan
asansör monte eden veya onun yetkili servisinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle gerçek-
leştirilecek olan ikinci takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili
idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.

(7) İlgili idarenin bir başka A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalaması durumun-
da, protokolden önce gerçekleştirilen periyodik kontrolün sonucuna ilişkin takip kontrolü, söz
konusu periyodik kontrolü gerçekleştiren ve protokolü sona eren A tipi muayene kuruluşu ta-
rafından yapılır.

(8) Bakanlık tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisinin iptal edilmesi durumun-
da ise takip kontrolü, ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından
yapılır. Bu durumda takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili
idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.

Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Periyodik kontrolde mevcut asansörün güvenlik seviyesinin belirle-

nebilmesi için TS EN 81-80 standardında belirtilen tehlikeli durumlar esas alınır.
(2) 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanıl-

makta olan mevcut asansörün güvenlik seviyesi iyi mühendislik uygulamaları kapsamında be-
lirlenir.
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Güvensiz veya kusurlu olduğu tespit edilen asansörlerin bildirimi

MADDE 20 – (1) Güvensizlikten dolayı kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan

asansörün kullandırılmaması ve otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına

dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna iletilir.

(2) Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün alt-

mış gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina

sorumlusuna iletilir.

(3) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, tespit edilen uygun-

suzlukların verilen süre sonunda giderilmediğinin takip kontrolünde belirlenmesi durumunda,

asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesini sağlamak üzere ilgili idareye gerekli bilgi

iletilir.

Veri tabanı

MADDE 21 – (1) Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve Bakanlık veri tabanı ile

entegre edileceği bir veri tabanı oluşturulur. Söz konusu veri tabanı ilgili idareye de açık tutu-

lur.

(2) Periyodik kontrol raporu onay tarihinden itibaren en fazla üç işgünü içerisinde her

bir asansör için düzenlenen periyodik kontrol listesinde yer alan bilgilerin tamamı veri tabanına

girilir.

Verilerin Bakanlık ile paylaşımı

MADDE 22 – (1) Asansör periyodik kontrol listelerinde yer alan bilgilerin aktarılacağı

veri tabanının, Bakanlık veri tabanı ile uyumlu olması sağlanır.

(2) Bakanlık veri tabanı ile uyumlu duruma getirilen A tipi muayene kuruluşu veri ta-

banındaki verilerin sürekli bir şekilde Bakanlık veri tabanına aktarılması sağlanır.

(3) Yürütülen periyodik kontrol faaliyetlerine ilişkin tüm istatistiki bilgiler her yıl Ocak

ayı sonuna kadar ek-5’te yer alan içeriğe uygun bir şekilde yazılı olarak Bakanlığa iletilir.

Bildirim

MADDE 23 – (1) Periyodik kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yet-

kili servisinin Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen şartları

sağlamadığının belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bilim, Sa-

nayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli bildirim yapılır.

İş güvenliği

MADDE 24 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hü-

kümleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak üzere ortak sağlık güvenlik

birimi veya iş güvenlik uzmanı ile faaliyet konusu kapsamında sözleşme yapar.

A tipi muayene kuruluşlarının eşgüdümü ve işbirliği

MADDE 25 – (1) Asansör periyodik kontrolünde uygulama birliğinin sağlanması, or-

taya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve A tipi muayene kuruluşları arasında gerekli işbirli-

ğinin oluşturulabilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda düzenlenecek olan eşgüdüm top-

lantısına katılım sağlanır.

Envanter oluşturma

MADDE 26 – (1) A tipi muayene kuruluşu, protokol imzaladığı ilgili idarenin sınırları

dahilinde tarama yaparak protokol süresi içinde bir asansör envanteri oluşturur ve ilgili idare

ile paylaşır.
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Şikâyet

MADDE 27 – (1) A tipi muayene kuruluşlarının, TS EN ISO IEC 17020 standardı kap-

samındaki akreditasyonuna aykırı faaliyetlerine ilişkin şikâyetler değerlendirilmek üzere Ba-

kanlık tarafından TÜRKAK'a iletilir.

Denetim

MADDE 28 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun, bu

Tebliğ usul ve esaslarına uygun faaliyet sürdürüp sürdürmediğine dair denetim Bakanlık Sanayi

Genel Müdürlüğü ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyo-

nunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile gerektiğinde müştereken yapılır.

(2) Denetim aşamasında belirlenen uygunsuzluklar için Bakanlık tarafından gerekli

idari yaptırımlar uygulanır ve uygunsuzluklar ayrıca TÜRKAK’a bildirilir.

Diğer hususlar

MADDE 29 – (1) Periyodik kontrol aşamasında asansör üzerinde yapılacak deneyler,

tekrarlamadan kaynaklanan aşırı yıpranma veya asansörün güvenliğini azaltacak gerilimlere

sebep olmayacak şekilde yapılır.

(2) Asansör güvenlik tertibatı ve tampon gibi donanımlarda yapılacak olan deneyler,

konu ile ilgili standartlarda belirtildiği üzere taşıyıcı boşken ve düşük hızlarda yapılır.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen

A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i

ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre geçici olarak

durdurulur veya iptal edilir ve/veya idari para cezası uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun yapmış olduğu

protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 31 – (1) 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asan-

sör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul

ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2012/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihine kadar 14/8/2012 tarihli ve

28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak

A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2012/15) hü-

kümleri uygulanır.

Protokol

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce ilgili idare ile yapılmış

olan protokol, söz konusu protokolün en son geçerlilik tarihine kadar yürürlükte kalır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan protokole ilişkin ilgili idarenin adı ve en

son geçerlilik tarihine ilişkin bilgi Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içerisinde

Bakanlığa sunulur.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK HAYVANCILIK VE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE

DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/31)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, organik hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliş-

tirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir-

liğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerin

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak ku-

rum ve kuruluşların belirlenmesi, organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiri-

cilere organik anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keçi yetiştiriciliği, organik arılı kovan

ile organik su ürünleri için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (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 ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anaç koyun ve keçi: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de  kayıtlı olan dişi ko-

yun ve keçiyi,

b) Anaç manda: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de  kayıtlı olan dişi mandayı,

c) Anaç sığır: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de  kayıtlı olan dişi sığırı,

ç) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri

tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

d) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere

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

ailesini,

e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

g) Buzağı: OTBİS İcmali-1’in alınış tarihinden sonra doğan ve OTBİS İcmali-2’de ka-

yıtlı olan sığırı,

ğ) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

i) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir

tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

j) KKKS Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,
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k) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,

Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri taba-

nını,

l) OHD: Organik hayvancılık destekleme ödemesini,

m) OSÜD: Organik su ürünleri destekleme ödemesini,

n) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

o) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

ö) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

p) Organik Ürün Sertifikası: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bütün kontrol yöntem-

lerinin uygulanması sonucu üretilen ürünün Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olduğunu

gösteren belgeyi,

r) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

s) OTBİS İcmali-1: Organik tarım desteğinde kullanılmak amacıyla, 15/5/2015 tarihi

esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden (OTBİS) aktarılan, organik tarım faaliyeti ya-

pan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

ş) OTBİS İcmali-2: Organik tarım desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2015 tarihi

esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan

yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

t) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

u) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bil-

gilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

ü) Türkvet Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,

v) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin, yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik süreçte

bulunan hayvanlarının ve kovanlarının Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun

yetiştirildiğini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

y) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan

müteşebbislerden hayvansal üretimde ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan ka-

yıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

z) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya

sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) OHD ve OSÜD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yet-

kilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.
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(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar;

a) OTBİS’e veri girişlerini yapmak,

b) OHD ve OSÜD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya

esas kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan

hayvan ve arılı kovanlar için Ek-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini, su ürünleri yetiştiriciliği

için ise ürün sertifikasını düzenlemek ve OTBİS’e kaydetmek,

c) Askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapılacak itirazları değerlendirerek bu

Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla,

sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları

OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 6 – (1) Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği destekleme öde-

meleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre organik yetiştiricilik

yapan, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde

OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

Buzağı yetiştiricileri için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 14/9/2015

tarihinden itibaren 30/10/2015 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru

dilekçesi, Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’de

kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Türkvet’te,

OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kont-

rolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte

bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir. Buza-

ğılar için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç sığır, manda ve buzağılar başvuru

yapan yetiştirici adına aynı işletmede Türkvet’te ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS ic-

mallerinde, Türkvet’te ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar

destekleme kapsamına alınır.

d) OTBİS ve Türkvet’te bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, is-

tenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) Buzağı desteklemesi OTBİS-2 İcmalinde kayıtlı olan organik süreçteki buzağılar

için yapılır.

f) Türkvet ile ilgili tüm iş ve işlemler Türkvet Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştiri-

lir.

Organik hayvancılık anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 – (1) Organik anaç koyun ve keçi desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre

yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan,

KKKS’ de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uy-

gulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.
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b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 14/9/2015

tarihinden itibaren 30/10/2015 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru

dilekçesi, Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’de

kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de,

OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kont-

rolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte

bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip küçükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç koyun ve keçiler başvuru yapan ye-

tiştirici adına aynı işletmede KKKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde,

KKKS’de ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme

kapsamına alınır.

d) OTBİS ve KKKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, is-

tenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) KKKS ile ilgili tüm iş ve işlemler KKKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Organik arılı kovan desteklemesi

MADDE 8 – (1) Organik arılı kovan desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan,

AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uy-

gulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

b) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 24/8/2015

tarihinden itibaren 2/10/2015 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru di-

lekçesi, Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’de ka-

yıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Organik arı yetiştiricileri ka-

yıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine,

arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapabilirler. Bu yetiştiricilerin des-

teklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdür-

lükleri tarafından yürütülür. Müracaat başvurusu ile Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı (Ek-

4) bulunduğu il tarafından düzenlenerek, ilgili il/ilçe müdürlüklerine gönderilir.

c) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de,

OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kont-

rolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte

bulunan, aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı

üzerinden desteklenir.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına

aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır.

d) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, iste-

nen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi

içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 23/10/2015’tir.

f) OTBİS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri dışında müracaat olması durumunda

il/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerinin,
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(müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı’nın) asıllarını veya onaylı su-

retlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 6/11/2015 tarihine

kadar gönderir.

g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Organik su ürünleri yetiştiricileri ürün desteklemesi

MADDE 9 – (1) OSÜD desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OSÜD alabalık, çipura ve levrek için yapılır.

b) OSÜD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan,

SKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OSÜD uy-

gulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

c) OSÜD’den yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 2/11/2015 tarihinden itibaren 11/12/2015

günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun başvuru dilekçesi, 2015 yılı için düzenlenmiş

olan organik ürün sertifikası ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’de kayıtlı oldukları

il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

ç) Organik ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur.

d) 2015 yılında düzenlenmiş olan organik ürün sertifikasında yer alan, balık miktarları

üzerlerinden destekleme yapılır.

e) Su ürünleri desteklemelerinde yavrular kapsam dışındadır.

f) OTBİS ve SKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen

ürün sertifikasını vermek yetiştiricinin kendi sorumluluğundadır.

g) SKS ile ilgili tüm iş ve işlemler SKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması

MADDE 10 – (1) OHD ve OSÜD ödemesine esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile organik tarım

birimlerince, destekleme konusuna göre ayrı olarak düzenlenir.

(2) İl/ilçe müdürlükleri tarafından OHD desteklemesine hak kazanan hayvanlar en geç

24/11/2015 tarihine kadar değerlendirmeye alınarak OHD ödeme İcmal-1’ler (Ek-5) oluşturulur

ve askıya çıkartılır. OSÜD için ise 14/12/2015 tarihine kadar değerlendirmeye alınarak OSÜD

İcmal-1’ler (Ek-6) oluşturulur ve askıya çıkartılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde be-

lirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OHD ve OSÜD ödemesini ifa-

de eder. İl/ilçe müdürlükleri OHD için en geç 25/11/2015 tarihine kadar, OSÜD için ise

15/12/2015 tarihine kadar ilçe merkezinin OHD ve OSÜD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, kö-

yün/mahallelerin OHD ve OSÜD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe mü-

dürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle OHD için on gün süreyle, OSÜD için ise yedi gün sü-

reyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa

bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince her-

hangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar

değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. OTBİS’e hayvan/kovan sayılarının

eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan

hayvan/kovanın eksik kısmı için OHD ödemesi yapılmaz. OSÜD’de OTBİS’de kaydı olmayan

sertifikalar için destekleme ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda yetiştirici-

lerin, Ek-3’de yer alan form ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş Türkvet,

KKKS, AKS ve SKS’den alınan işletme, yetiştirici ve hayvan kayıt bilgilerini gösterir belge
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ile sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi

kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e

veri girişini tamamlamak zorundadırlar. OHD için yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tari-

hinden itibaren on beş gün, OSÜD için ise yedi gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu

yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini te-

yit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve

bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OHD/OSÜD için, daha sonra yapılacak iti-

razlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(3) OHD ve OSÜD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar

il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içe-

risinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son de-

ğerlendirmeler 30/12/2015 tarihine kadar yapılarak OTBİS’de ilgili bölüme kaydedilir.

(4) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince

itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’den alı-

nan hayvanlar için Ek-7’deki OHD İcmal-2’ler ve su ürünleri için Ek-8’deki İcmal-2’ler ilçe

müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden

alınan İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İcmal-2’si ile OTBİS’den alınan

İcmal-3’lerin uyumu kontrol edilir.

(5) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilek-

çelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile Türkvet, KKKS, AKS ve

SKS’ de yapılacak güncellemeler OHD ve OSÜD ödemesine esas teşkil etmez.

(6) Değerlendirme sonucunda OHD ve OSÜD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve

belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz

ise, durum il müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümle-

nemeyen konular BÜGEM’e gönderilir.

(7) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il mü-

dürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince

bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(8) OHD ve OSÜD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdür-

lüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde,

ödemeye esas OHD ve OSÜD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

Ödeme miktarı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ye-

tiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan hayvan, arılı kovan ve su ürünleri

üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik hayvancılık destekleme ödemesi yapı-

lır.
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Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 12 – (1) OHD ve OSÜD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kale-

mine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak

aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OHD ve OSÜD ödeme İc-

mal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya

açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si büt-

çenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) OHD ve OSÜD ödeme planı, OHD ve OSÜD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön

incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin

tamamlanması ve Bakanlık tarafından OHD ve OSÜD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya

gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Yetki ve denetim

MADDE 13 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şart-

larını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

(2) Organik hayvancılık ve organik su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin dene-

timleri OTB’lerce yürütülür. OHD ve OSÜD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafın-

dan OHD ve OSÜD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas ic-

maller BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB’ler OHD için örnekleme seçim yöntemiyle her

destekleme kalemi için en az % 10’a tekabül eden oranda denetim yapar. OSÜD için ise işlet-

melerin tamamı kontrol edilir. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek

usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı

sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) OHD ve OSÜD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçek-

leştirilir.

(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-

gulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il mü-

dürlükleri OTB’leri yetkilidir.

(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il

müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

(6) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından yetiştiricilerin hayvancılık işletmelerinin

yerinde yapılacak kontrollerinde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bu-

lunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS, Türkvet, KKKS, AKS ve SKS sistemlerine kayıt

ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek

bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde,

sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca,

sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB

üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
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Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler

MADDE 14 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OHD ve OSÜD uygulamasından yararlana-

maz;

a) OTBİS’de süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,

b) OHD ve OSÜD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddele-

rinde belirtilen yetiştiricilerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayanlar,

c) Yetiştiricilerden bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ye-

tiştiricilerden Türkvet, KKKS, AKS ve SKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi içinde kayıtlı

bilgilerini güncellemeyenler,

ç) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde istenen belgelerle birlikte sü-

resi içinde başvuru yapmayanlar,

d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması

durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapma-

yanlar,

e) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kurulu-

şuna müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmayanlar,

f) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunma-

yanlar,

g) OHD ve OSÜD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden

gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz edenler,

ğ) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihi olan 31/12/2015’ten

önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,

h) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama

kararı verilmiş olanlar,

ı) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak hayvan, arılı kovan ve su ürünleri

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki hayvan, arılı kovan ve su ürünleri OHD uygulaması kap-

samı dışındadır;

a) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun yetiştirilmeyenler,

b) OHD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belir-

tilenlerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan, buzağılar için OTBİS

İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz,

c) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin ilgili bölümünde belirtilen

hayvan, arılı kovan ve su ürünlerinden Türkvet, KKKS, AKS ve SKS sistemlerine kayıtlı ol-

mayan,

ç) OHD uygunluk belgesinde bulunmayan, OSÜD’de organik ürün sertifikası bulun-

mayan,

d) Askı listelerinde arılı kovan, hayvan ve su ürünleri bilgilerinin hatalı veya eksik ol-

ması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Teb-

liğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayanlar,
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e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovan, hayvan ve su ürünlerinin yet-

kilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,

f) Buzağılar hariç, erkek büyükbaş, erkek küçükbaş hayvanlar, kuzular ve oğlaklar,

g) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihinden önce organik tarım

faaliyetinden çıkan arılı kovan ve hayvanlar,

ğ) Geçiş sürecinde bulunan arılı kovan, hayvan ve su ürünleri,

h) Geçiş sürecindeki buzağılar,

ı) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına göre uygun olmayan arılı kovanlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci

maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri

alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen ger-

çek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-

meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme

programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OHD ve OSÜD ödemeleri için düzenledikleri her türlü

bilgi ve belgelerden, ayrıca OHD ve OSÜD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan

veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını ye-

rine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik

Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Hayvancılık

İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/60),

b) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Hayvancılık

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/43),

c) 8/8/2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Hayvancılık

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35).

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesi hükümlerince yürürlükten kal-

dırılan tebliğlere göre yürütülen iş ve işlemler aynı tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sayfa

1

88

293

317

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     1.10 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7802 Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek

Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi

Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

— Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene

Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)

–– Organik Hayvancılık ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme

Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/31)

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


