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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ
HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gö-
revlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Gir-
dikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin, 01 sıra
numaralı “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” kolunun “47” kurum kodundaki “Şeker
Kurumu Başkanlığı”,“49” kurum kodundaki “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu”,
03 sıra numaralı “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet kolunun “14” kurum kodundaki “Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu”, “15” kurum kodundaki “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu”, 10 sıra
numaralı “Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” kolunun “19” kurum kodundaki “Gayri-
menkul A.Ş. Genel Müdürlüğü” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin, 01 sıra numaralı “Büro, Ban-
kacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet koluna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile

Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.



Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT KURUM VE

KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ

BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili

Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı

“Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin

Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” şeklinde, 1 inci mad-

desinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna” ibaresi “Sağlık

Bakanlığına” şeklinde, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının” ibaresi “Sağlık Bakanlığına

bağlı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye

Kamu Hastaneleri Kurumuna” ibaresi ile “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına” ibaresi

“Sağlık Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, (c), (d), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve

diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarının eğitim, araştırma ve sağlık

hizmet sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kay-

naklarının imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,”

“d) Ek Ödeme Yönetmeliği: Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık

tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmeliği,”

“f) İşbirliği: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin

görev ve hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleşti-

rilmesi için döner sermayeleri ayrı olmak üzere sağlık hizmet sunumu, eğitim, araştırma, halk

sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet alanlarında imzalanacak protokol çerçevesinde

tarafların birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,”

“ğ) Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesislerini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Türkiye Kamu

Hastaneleri Kurumuna” ibaresi “Sağlık Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Türkiye Kamu

Hastaneleri Kurumuna” ibaresi “Sağlık Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birlikte kullanım protokolü imzalanacak sağlık tesisinin insan gücü ve diğer tüm

kaynakları hakkında, hastanenin bulunduğu İl’in İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, Başhekim

ve Dekandan oluşan komisyon tarafından ön değerlendirme raporu hazırlanır. Ön değerlendir-

me raporu, protokol imzalanacak sağlık tesisi için alınacak uygun görüş yazısı ekinde yer alır.
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(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından, eğitim ve araştırma hastanelerine öğretim
elemanı ve diğer kadroların dağılımının yapılmasında ve bunların atama ve görevlendirmele-
rinde; YÖK tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınmak suretiyle ilgili branşta yapılan
planlamalara ve/veya personel dağılım cetveline göre Bakanlığın uygun görüşü alınır.

(4) Birlikte kullanım protokolü Bakanlığın ve YÖK’ün uygun görüşü alınarak il sağlık
müdürü ve rektör tarafından imzalanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında yer
alan “hastane yöneticisi” ibareleri “başhekim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu

Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir.
Birlikte kullanılan sağlık tesisinin Başhekimi, üniversitenin görüşü alınarak ilgili mevzuat uya-
rınca atanır ve işlemler Bakanlığın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yürütülür.

(2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık
hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere Başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim, eğitim ve
sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde
her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda Dekan ile işbirliği içinde çalışır.

(3) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli personeller, öğretim
elemanları ile eğitim görevlileri dâhil tüm tabipler tam zamanlı görev yapar ve eğitim ve araş-
tırma faaliyetlerinin yanında, ilgili mevzuatında öngörülen nöbetler dâhil, sağlık hizmetlerinin
aksatılmadan sürekli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları yerine getirmekle yüküm-
lüdürler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde, üçüncü fıkrasındaki “hastane yöneticisine” ibaresi “başhekime” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Birlikte kullanımdaki tesislerde Başhekim tarafından her uzmanlık eğitimi prog-
ramı yürütülen birim için uzmanlık eğitimi mevzuatındaki şartları haiz bir program yöneticisi
ile bir idari sorumlu görevlendirilir. Program yöneticisine aynı zamanda idari sorumluluk görevi
de verilebilir.”

“(5) Program yöneticisi, programa dâhil olan tüm eğiticilerle birlikte eğitim programını
hazırlayarak, Başhekimin uygun görüşü ile birlikte ana dallarda ilgili anabilim dalı başkanı,
yan dallarda ise bilim dalı başkanı ve anabilim dalı başkanı aracılığıyla Dekana sunarak eğitim
programını onaylatır. Eğitim programı değişikliğinde de Başhekimin uygun görüşü alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasındaki
“ve bağlı kuruluşları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Bakanlık ve
bağlı kuruluşlarına ait” ibaresi “Bakanlığa ait” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2017 30098
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kanun uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları ile Takasbank tarafından öne-

rilen ve Kurulca kabul edilen diğer kişiler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen şart-

ları sağlaması koşulu ile Takasbank’a üye olabilir.”

“(3) TCMB; Takasbank’ın merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği piyasa ve

sermaye piyasası araçlarında talebi halinde doğal merkezi takas kuruluşu üyesi olup, bu Yö-

netmelik ve ilgili piyasa yönergelerinde ve prosedürlerinde yer alan hükümlere tabi değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ğ) Borsalarda işlem gören kıymetli madenler”

“h) Elektronik Ürün Senedi”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİNE

DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların

korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel,

zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin

yayınlanmasının teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/7/2013 28711
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin

fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım

ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarını teşvik etmek üzere verilecek ödüller ile

bunların usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televiz-

yonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının

(y) bendi ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi: Değerlendirme döneminde Üst Kurul tarafından

uyarı dâhil herhangi bir idari yaptırım uygulanmamış olması koşuluyla, Seçici Kurul tarafından

aile ve çocuk dostu olduğu uygun görülen yapım ve diziyi,

b) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı: Seçici Kurulca aile ve çocuk dostu olduğu

belirlenen yapım ve dizilere verilecek unvanı,

c) Alt Komisyon: Bakanlık ile Üst Kurul tarafından oluşturulacak, medya hizmet sağ-

layıcılarınca yayınlanmış aile ve çocuk dostu yapım ve dizi adaylarını tasnif ve değerlendir-

meye tabi tutacak ilk komisyonu,

ç) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

d) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

e) Başvuru formu: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların teşvik ödülü adaylığı başvurusu

için dolduracakları, yapım ve diziye ilişkin bilgileri içeren formu,

f) Değerlendirme dönemi: Duyuruda ilan edilecek bir yıllık süreyi kapsayan dönemi,

g) Dizi: Birden çok bölüm halinde yayınlanan, tavır, tutum, deyiş yönünden birbirine

bağlı olan aynı konunun veya birbirini izleyen konular bütünlüğünün işlendiği drama program

türünü,

ğ) Kanun: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında

Kanunu,

h) Mansiyon derecesi: Teşvik ödülü alabilecek düzeyde görülmemekle birlikte anılma-

ya, özendirilmeye değer bulunan aile ve çocuk dostu yapım ve dizilere verilecek dereceyi,

ı) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin

seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine

karar veren tüzel kişiyi,

i) Ödül kategorileri: Dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma,

güncel yapım veya duyuruda ilan edilecek diğer kategorileri,
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j) Seçici Kurul: Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi adayları arasından teşvik ödülü ve-

rilecek medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verile-

cek yapım ve dizileri belirleyen kurulu,

k) Teşvik ödülü: Seçici Kurulca, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi olduğu belirlenen

yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcıya Kanunun 37 nci maddesinin birinci

fıkrasının (y) bendi uyarınca verilecek para ödülünü,

l) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

m) Yapım: Bir medya hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan bir yayın akış çizelgesi

veya katalog içinde yer alan bir dizi görsel ve/veya işitsel unsurun oluşturduğu tek bir bütünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Ödül ve Unvan Kullanımı Esasları

Başvuru esasları

MADDE 5 – (1) Teşvik ödülü almak isteyen aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri ya-

yınlayan medya hizmet sağlayıcılarına ilişkin başvuru esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca temmuz ayı içerisinde yapılacak du-

yuruyu takiben başvuruda bulunur.

b) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi adaylığı için başvuracak yayınların; duyuruda ilan

edilecek değerlendirme döneminde, Üst Kuruldan yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan

medya hizmet sağlayıcılar tarafından yayınlanmış olması şarttır.

c) Yapım ve diziye ilişkin yayın kayıtları, başvuru formu ile birlikte medya hizmet sağ-

layıcıda yayınlandığı şekliyle sunulur.

ç) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, başvurularında Üst Kurulca duyuruda belirtilecek

diğer şartları da sağlarlar.

d) Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi değerlendirme ilkeleri

MADDE 6 – (1) Medya hizmet sağlayıcılarının teşvik ödülü almak için başvurdukları

yapım ve dizilerin; ailenin ve çocukların korunması, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği, çocuk ve

gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ilkelerine uygunluğunun yanı

sıra Kanunda düzenlenen diğer ilkelere uygunluğu da esastır.

(2) Değerlendirme dönemi içerisinde, Üst Kurul tarafından, uyarı dâhil herhangi bir

idari yaptırım uygulanan yapım ve diziler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarına teş-

vik ödülü ile aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilmesinde, Bakanlık ile birlikte be-

lirlenen;

a) Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesinin hedeflenmesi,

b) Milli, manevi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması,
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c) Fiziksel, sosyal ve kültürel farklılıklara saygı gösterilmesi,

ç) Aile içi dayanışmanın ön planda tutulması ve aile bireylerinin karar alma süreçlerinde

fikirlerini demokratik bir şekilde ifade edebilmesi,

d) Gereksiz ve aşırı tüketimin zararları konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi,

e) Her türlü bağımlılık ile mücadelenin teşvik edilmesi ve bu konuda farkındalığın art-

tırılması,

f) Aile içerisinde yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olumlu örneklere yer veril-

mesi,

g) Doğayı ve hayvanları koruma bilincinin kazandırılması,

ğ) Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile düzenli ve dengeli beslenme bilincinin

kazandırılması,

h) Medya içeriklerini analiz edebilen, bilinçli medya kullanıcısı olmanın vurgulanması,

ı) Çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin destek-

lenmesi,

i) Aile içinde ve dışında çocuğun özgüveninin geliştirilmesine yönelik örnekler sunul-

ması,

j) Çocukların ve gençlerin kişilik gelişimini destekleyen ilgi, yetenek ve becerilerin ön

plana çıkarılması ve geliştirilmesi,

k) Çocuklara doğru bilgi edinme yollarının öğretilmesi,

l) Ebeveynlerin ve çocukların çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendi-

rilmesi,

m) Çocuklara eleştirel düşünme ve karar alma becerilerinin kazandırılması,

n) Çocukların bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi,

o) Kadının saygınlığını, değerini ve haklarını ön plana çıkaran unsurlara yer verilmesi,

ö) Engelli ve yaşlılara yönelik farkındalık oluşturulması, toplumsal hayata katılarak ak-

tif bir yaşam sürmelerinin desteklenmesi ve farklılıklarına saygı gösterilmesinin önemine vurgu

yapılması,

p) Engellilik ve yaşlılığa ilişkin negatif algıların önlenmesi,

r) İnternet, cep telefonu, sosyal medya, dijital oyunlar gibi medya araçları ve uygula-

malarının aile içi iletişim üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bilgilen-

dirme ve bilinçlendirme yapılması,

s) Aile bireylerinin birlikte nitelikli zaman geçirmesine ilişkin örnekler sunulması,

ş) Özel gün ve haftaların öneminin vurgulanması,

t) Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılması,

ilkeleri dikkate alınır.

Ödül ve unvan kullanımı esasları

MADDE 7 – (1) Seçici Kurulca, aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ve dizileri

yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara teşvik ödülü, bu yapım ve dizilere de aile ve

çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilir.
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(2) Seçici Kurulca, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi mansiyonuna uygun bulunan ya-

pım ve dizilere de aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilir.

(3) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı alan yapım ve dizinin değerlendirme dö-

nemi bölümlerinin tekrar yayınlanması durumunda, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi logosu

kullanılabilir.

(4) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi logosu, yapım ve dizinin devam bölümlerinde

kullanılabilir; ancak söz konusu yapım ve dizilerde Üst Kurulca, Kanun ve bu Yönetmelikte

yer alan ilke ve esaslara aykırı yayın yapıldığının tespiti durumunda, aile ve çocuk dostu yapım

ve dizi unvanı ve logo kullanım hakkı geri alınır ve bu durum kamuoyu ile paylaşılır.

(5) Bir yapım veya dizi, değerlendirme dönemi içerisinde, ancak bir kategoride ödül-

lendirilir.

(6) Aynı yapım veya dizi için birden fazla medya hizmet sağlayıcı tarafından başvuru

yapılması durumunda, yapım için önce yayınlayan, dizi için güncel bölümleri yayınlayan med-

ya hizmet sağlayıcı kuruluşa öncelik verilir.

(7) Ödüller, Üst Kurul ve Bakanlıkça uygun görülecek yer, zaman ve usulde sahiplerine

verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Komisyon, Seçici Kurul, Sekretarya ve Teşvik Ödülü

Alt Komisyon

MADDE 8 – (1) Alt Komisyon, her değerlendirme dönemi için Üst Kurulca belirlenen

beş ve Bakanlıkça belirlenen beş kişi olmak üzere toplam on kişiden oluşur. Ayrıca Üst Kurulca

iki, Bakanlıkça iki yedek üye belirlenir. Komisyon ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan

seçer.

(2) Üst Kurula gelen başvurular Alt Komisyona havale edilir.

(3) Alt Komisyon gerekli görmesi halinde, çalışmalarında Alt Komisyon üyesi olmayan,

alanında uzman personelden destek alır.

(4) Başvurular, Alt Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Seçici Kurula gön-

derilir.

Seçici Kurul

MADDE 9 – (1) Üst Kurul ve Bakanlıkça teşvik ödülü sürecini yürütmek üzere her

değerlendirme dönemi için bir Seçici Kurul oluşturulur.

(2) Seçici Kurul sekiz kişiden oluşur. Seçici Kurulun belirlenmesinde aşağıdaki hususlar

dikkate alınır:

a) En az ikisi Üst Kurulda yönetici, diğerleri ise akademisyen, medya profesyoneli, bi-

lim ve sanat alanında uzman olmak üzere toplam dört kişi Üst Kurulca seçilir.

b) En az ikisi Bakanlıkta yönetici, diğerleri ise akademisyen, medya profesyoneli, bilim

ve sanat alanında uzman olmak üzere toplam dört kişi Bakanlıkça seçilir.
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(3) Seçici Kurul, Üst Kurulun uygun göreceği tarihte ilk toplantıya çağrılır. Seçici Ku-

rul, üyeleri arasından birini başkan seçerek çalışma takvimini belirler.

(4) Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılan üyeler

aday yapım ve dizilere önceden belirlenen kriterlere göre puan verir. Puanların eşitliği duru-

munda Seçici Kurula başkanlık yapan üyenin tercihi belirleyici olur.

(5) Her bir kategoride dereceye girenler Seçici Kurulca belirlenir. Seçici Kurulun her-

hangi bir kategoride ödül vermeme hakkı saklıdır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 10 – (1) Sekretarya hizmetleri Üst Kurul tarafından yerine getirilir.

(2) Üst Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere görevlendireceği birim tara-

fından, hangi kategorilerde teşvik ödülü verileceği, ödül sayı ve tutarları duyuruda ilan edilir.

Teşvik ödülü tutarı ve kaynağı

MADDE 11 – (1) Teşvik ödülleri Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (y)

bendi uyarınca, Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının parasal tutarı

toplamının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, Üst Kurul bütçesine konulan ödenekten karşı-

lanır.

(2) Bir önceki yılda uygulanan idari para cezaları tahakkuku toplam tutarı tahsilinin

gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın en geç cari yılın 30 Haziran tarihi itibarıyla he-

saplanır. Söz konusu idari para cezaları toplam tahakkuk tutarı, Üst Kurulun bir sonraki yılının

tahmini bütçesi için de esas alınır.

Ödeme

MADDE 12 – (1) Teşvik ödülleri, Seçici Kurulun kararını yazılı olarak iletmesi son-

rasında Üst Kurul tarafından ödenir. Ödül hak edişleri, işlemlerin tamamlanmasını müteakiben

başvuru aşamasında yazılı olarak bildirilen banka hesabına yatırılır.

Ödülün geri alınması

MADDE 13 – (1) Teşvik ödülü verilmesi sürecinde ve sonrasında gerçeğe aykırı be-

yanda bulundukları anlaşılanların işlemleri sonlandırılarak teşvik ödülü yasal faizi ile birlikte

geri alınır ve geri alınan tutarlar genel bütçeye irat kaydedilir.

Giderler

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş, işlem ve hizmetlere ilişkin

giderler Üst Kurul ve/veya Bakanlıkça karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul ile Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanı birlikte yürütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2018/21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdü-

rülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli
hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması,
hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenme-
sidir.

(2) Bu Tebliğ, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hay-
vancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

maddesi ile 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlan-
mıştır.

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

olarak; illerde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen
formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen projeleri,

b) Ana arı: Damızlık ana arılı kolonilerden, üretim tekniğine göre yetiştirilen, üretim
yılı için belirlenen renk ile işaretli ana arıyı,

c) Anaç koyun ve keçi: 2/11/2018 tarihi itibari ile TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan
kayıtlarda 15-90 ay arası yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

ç) Anaç manda: 1/1/2017 tarihinden önce doğmuş dişi mandayı,
d) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Arıcılara ait kovanlara dair bilgilerin kayıt altına alın-

dığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
e) Arılı kovan: Üreme kabiliyeti bulunan ana arılı, en az üç çerçevesi yavrulu, nektar

akım döneminde en az yedi arılı çerçeveye sahip (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ko-
lonisini,

f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
g) Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına

alındığı, destekleme ödemelerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık
kayıt sistemini,

ğ) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
h) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça düzenlenen en az

104 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya
kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış kişiyi,
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ı) Damızlık ana arı: Kontrollü izole alanda veya suni tohumlama ile üretilen, ırkının
özelliklerini taşıyan, üretim yılı için belirlenen renk ile işaretli/numaralı ana arıyı,

i) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen gebe veya gebe olmayan dişi
sığırı,

j) Düve Destekleme Kayıt Sistemi: Düve alım desteği ile ilgili bilgilerin kayıtlarının
tutulduğu, izlendiği, raporlandığı ve duvedestek.tarim.gov.tr adresindeki Bakanlık kayıt siste-
mini,

k) E-Islah: Islah amacıyla sığır cinsi hayvanların soy kütüğü ve verimlerine ilişkin ka-
yıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

l) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan işletme
sürülerini,

m) Enstitü: TAGEM ve GKGM’ye bağlı araştırma enstitülerini,
n) GKGM: Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
o) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların

Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işlet-
meyi,

ö) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
p) İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi (İKS): İpekböceği yetiştiriciliğine ait bilgilerin kayıt

altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
r) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
s) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
ş) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakım ve beslemesinin yapıldığı, Ba-

kanlık kayıt sistemine kayıtlı yerleri,
t) İşletme tescil belgesi: İşletmelere il veya ilçe müdürlüklerince verilen onaylı belgeyi,
u) İzole bölge: Bakanlık tarafından bazı hayvan türlerinin girişine ve yetiştirilmesine

yasaklama veya kısıtlama getirilen yerleri,
ü) Karar: 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
v) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda

İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kural-
larına Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay veya şartlı onay almış işletmeleri,

y) Kırmızı Et Kayıt Sistemi (KES): Üreticilerin, kesimhanede kestirdiği hayvanlara ve
karkaslarına ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

z) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hayvanı
tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından
izin verilen yer ve süre içinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

aa) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Koyun ve keçi yetiştiricilerine ve hayvanlarına
ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

bb) Küpe: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve 28130
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili
ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üretilen ve yazımı
yapılan kimliklendirme aracını,
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cc) Manda Islah Sistemi (MIS): Islah amacıyla manda türü hayvanların soy kütüğü ve
verimlerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

çç) Onaylı süt çiftliği: Bakanlıkça belirlenen standartlarda süt ürettiğine dair sertifika-
landırılan işletmeyi,

dd) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynaklarını yerinde ko-
ruma ve geliştirme ülkesel projelerini,

ee) Proje lideri: TAGEM tarafından alt projelerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen
kişiyi,

ff) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinin
yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları
talimatını,

gg) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinde projenin
işleyişi, idari ve desteklemeye esas konuların görüşülüp karara bağlandığı ve proje uygulama
esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

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

hh) Satış belgesi: Fatura/e-Fatura (düzenleyenin onayladığı çıktısı ve xml formatında,
silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı) veya müstahsil makbuzunu,

ıı) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma projelerinde TAGEM,
Enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

ii) 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,

jj) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen
Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,

kk) Soğutulmuş çiğ süt: Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı süt soğutma tankları ile +4 0C’ye
soğutulan çiğ sütü,

ll) Soy kütüğü: Hayvan ırklarına göre yetiştirme ve verim kayıtlarının tutulduğu, izlen-
diği, raporlandığı ve belgelendirildiği Bakanlık kayıt sistemini,

mm) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici ile
Enstitü arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat/taahhütname vermiş yetiştiriciler adına
yetiştirici temsilciliği ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

nn) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,
oo) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
öö) Tiftik Kayıt Sistemi (TKS): Tiftik üreticilerinin ve tiftik satışına ilişkin kayıtların

tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
pp) TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetme-

liği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hü-
kümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar
ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

rr) Veteriner Bilgi Sistemi: Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) yer alan hayvan has-
talıkları, aşı uygulamaları ve hayvan sağlığı desteklemelerine ait kayıtlar ve benzeri bilgilerin
tutulduğu sistemi,
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ss) 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 şartlara ve sağlık şartlarına uygun
olduğunu gösteren, Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim tarafından düzenlenen bel-
geyi,

şş) Yerinde koruma: Ait olduğu ırkın özelliklerini muhafaza etmek üzere, evcil hay-
vanların doğal olarak yetiştirildikleri kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yetiştirme yapılan
işletmelerde korunmasını,

tt) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştiril-
mesi projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerin yazılı muvafakatı/taahütnamesi ile onları temsil
eden tüzel kişiliği,

uu) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişileri,
üü) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna

göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen ve 24/4/1969
tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten ta-
rımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifleri,

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

yy) Yetiştiricilik Bölgesi: Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Ço-
rum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kır-
şehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat
illerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar
Buzağı desteklemesi
MADDE 4 – (1) Buzağı desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ya-

pılır:
a) Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı, Bakanlık kayıt sis-

teminde doğduğu işletmenin ve anasının kaydı bulunmalıdır.
b) Buzağılar, küpelenmiş ve birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için

1/10/2018 tarihine kadar, ikinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019
tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah’a kayıt edilmiş ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün)
süreyle yaşamış olmalıdır.

c) Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az
50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir, bunun için buzağılarını erken yaşta
satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buza-
ğıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir. İl/ilçe müdürlükleri bu kap-
samdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM’e bildirir.

ç) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere, buzağıların programlı
aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kay-
dedilmiş olmalıdır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı buzağı desteği, işletmesi 1/10/2018 tarihinden önce soy kütüğü
sistemine kayıtlı ve E-Islah’ta kayıtlı analardan doğan buzağılara verilir. Soy kütüğüne kayıtlı
buzağı desteği alan buzağılar ayrıca buzağı desteğinden yararlandırılmaz.
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(3) Döl kontrollü boğanın yavrusu ilave desteği, döl kontrolünden geçmiş boğaların ül-
kemizde üretilen spermalarından doğan buzağılara verilir. Bu durum tohumlama tarihiyle ve
belgesiyle doğrulanabilmelidir.

(4) Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek
verilir.

(5) Soy kütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesinden yararlanacaklar;
a) Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sper-

ması ile tohumlanmış olmalıdır. Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilme-
lidir.

b) Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri
ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalıdır. Bu ölçümler 2018 yılında en az 6 kez yapılmalı-
dır.

c) Süt verim ölçümleri; standart süt ölçüm aletleri veya otomasyon sistemi (Türkiye
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince sağlanan/onaylı) ile ölçülmeli, ölçümler süt
kayıt defterine kaydedilmeli veya otomasyon sisteminden temin edilmiş olmalıdır.

ç) Ön soy kütüğüne kayıtlı anadan doğan buzağılar, soy kütüğüne kayıtlı buzağı deste-
ğinden yararlanamazlar.

(6) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, al-

mak istediği örgütü üzerinden, kooperatifler aracılığıyla desteğini almak isteyenler bölge veya
il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğüne kayıtlı destek alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il
birlikleri üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine
başvururlar.

b) Başvurular, 2/7/2018-31/8/2018 tarihleri arasında ve 2/5/2019-1/7/2019 tarihleri ara-
sında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci
dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde eksikleri nedeniyle
desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliklerini gidermesi halinde destekle-
meden yararlandırılır.

(7) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden

itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtları yapılır.
b) Başvuruların E-Islah sistemine giriş süresini müteakip, HAYGEM tarafından des-

teklemeye esas İcmal-1 listesi E-Islah sisteminde yayımlanır. İl/ilçe müdürlükleri, İcmal-1 lis-
telerini sistemden alarak 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarır. Askı başlangıç ve
bitimi tutanağa bağlanır.

c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır, itiraza ilişkin yapılan iş ve iş-
lemler ilgili sisteme girilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş
kabul edilir.

ç) İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından sistemlere girilen kayıtlara göre
HAYGEM tarafından İcmal-2 listesi yayımlanır. İlçe müdürlükleri, sistemden aldıkları İcmal-2
listesini onaylayarak 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.

d) İlçelerden gelen İcmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi,
E-Islah sistemi üzerinden il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak 10 gün içerisinde
HAYGEM’e gönderilir.
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Malak desteklemesi

MADDE 5 – (1) Malak desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ya-

pılır:

a) Malaklar, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.

b) Malaklar, küpelenmiş, doğduğu işletme TÜRKVET’e kayıt edilmiş ve bu işletmede

en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.

c) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere, malakların programlı

aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kay-

dedilmiş olmalıdır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı malak desteğinden, ana ve babası MIS’ta kayıtlı olan malaklar

yararlandırılır. Soy kütüğüne kayıtlı malak desteği alan malaklar, ayrıca malak desteğinden ya-

rarlandırılmaz.

(3) Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki malaklara Karar kapsamında belirtilen ilave destek

verilir.

(4) Soy kütüğüne kayıtlı malak desteklemesinden yararlanacaklar;

a) Yetiştiricinin üyesi olduğu damızlık manda yetiştiricileri birliği, soy kütüğü yürütme

yetkisi almış olmalıdır.

b) Malakların doğduğu işletme, 31/12/2018 tarihine kadar MIS’a kaydedilmiş olmalı-

dır.

c) Malakların ana ve babası MIS’ta kayıtlı olmalıdır.

ç) Soy kütüğüne kayıtlı malak desteği verilen malaklara, ayrıca malak desteği veril-

mez.

(5) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla,

üye olmayan yetiştiriciler il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Başvurular 1/11/2018-31/12/2018 tarihleri arasında ve 1/6/2019-1/7/2019 tarihleri

arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci

dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde, eksikleri nedeniyle

desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliklerini gidermesi halinde destekle-

meden yararlandırılır.

(6) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi;

a) Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, malak desteği için TÜRKVET,

soy kütüğüne kayıtlı malak desteği için ise TÜRKVET ve MIS’ta yayınlanan malak listesi ve-

rileri üzerinden değerlendirilerek İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 10 gün süre ile

il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-

risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir

itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il mü-

dürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas

olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.
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Anaç manda desteklemesi
MADDE 6 – (1) Anaç manda desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre

yapılır:
a) Desteklemeden faydalanacak yetiştiricilerin işletmeleri ve anaç mandaları 31/12/2018

tarihi itibariyle TÜRKVET’te kayıtlı olmalıdır.
b) Anaç mandalar son başvuru tarihi itibariyle en az 4 ay öncesi desteklemeden yarar-

lanacak işletmede kayıtlı bulunmalıdır.
(2) Soy kütüğüne kayıtlı anaç manda desteklemesinden yararlanacaklar;
a) Yetiştiricinin üyesi olduğu damızlık manda yetiştiricileri birliği, soy kütüğü yürütme

yetkisi almış olmalıdır.
b) Anaç mandalar MIS’a 31/12/2018 tarihi itibariyle kayıtlı olmalıdır.
c) Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki sağılan manda sayısının en az yarısının süt ve-

rimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalıdır. Bu ölçümler 2018 yılında en az 4 kez ya-
pılmalıdır.

ç) Süt verim ölçümleri; standart süt ölçüm aletleri veya otomasyon sistemi (Türkiye
Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliğince sağlanan/onaylı) ile ölçülmüş olmalı, ölçüm-
ler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya otomasyon sisteminden temin edilebilmelidir.

d) Soy kütüğüne kayıtlı anaç manda desteği verilen mandalara, ayrıca anaç manda des-
teği verilmez.

e) Ön soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalar, soy kütüğüne kayıtlı anaç manda desteğinden
yararlanamazlar.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla,

üye olmayan yetiştiriciler il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
b) Başvurular 1/11/2018-31/12/2018 tarihleri arasında yapılır.
(4) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, anaç manda desteği için

TÜRKVET, soy kütüğüne kayıtlı anaç manda desteği için ise TÜRKVET ve MIS’ta yayınlanan
manda listesi verileri üzerinden değerlendirilerek İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi
10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağla-
nır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il mü-
dürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi
MADDE 7 – (1) Anaç koyun keçi desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara

göre yapılır:
a) Desteklemesinden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 2/11/2018 tarihi itibari

ile 15-90 ay (15-90 ay) arasında olmalıdır. (Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar destekle-
meden yararlandırılmaz.)
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b) Yetiştirici, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.
c) Anaç koyun-keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
ç) Desteklemelerde, 2/11/2018 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan kayıtlar

üzerinden il/ilçe müdürlüklerince işletmede, süresi içerisinde, yerinde yapılan tespitler esas
alınır.

d) Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiri-
ciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunmalıdır.

(2) Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç tiftik keçileri (Ankara keçisi) Karar’da
belirtilen ilave destekten yararlandırılır.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dâhil), üyesi olduğu damızlık ko-

yun ve keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 1/9/2018-2/11/2018 tarihleri arasında başvurur.
Birliklerce alınan başvurular 1/12/2018 tarihine kadar KKBS’ye kaydedilir.

b) Birlikler, 1/12/2018 tarihini müteakip 5 gün içerisinde başvuran üyelerin listesini
il/ilçe müdürlüğüne iletir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur.

(4) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Destekleme başvurusu yapılan hayvanların, KKBS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe

müdürlükleri tarafından 10/12/2018-15/2/2019 tarihleri arasında işletmede yerinde tespitleri
yapılır (Gökçeada İlçesinde tespit tarihleri Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü’nce belirlenir). Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne
tespit için, belirtilen tarih içerisinde başvurur.

b) Tespitler en az 2 personel tarafından yapılmalıdır. Tespit süresi içerisinde düzenlen-
miş olan Veteriner Sağlık Raporları yerinde tespit olarak kabul edilir.

c) Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin tespitleri, göçer olarak gittikleri il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından yapılır, hazırlanan tespit tutanakları tespit süresi içerisinde göçer yetişti-
ricinin destek başvurusunu yaptığı il müdürlüğüne gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.

ç) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip İcmal-1 hazırlanır. Ha-
zırlanan İcmal-1 listesi 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve
bitimi tutanağa bağlanır.

d) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

e) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il mü-
dürlüğüne gönderilir.

f) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi
MADDE 8 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi aşağıda

belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanlar TÜRKVET’e

kayıtlı olmalıdır.
b) Tiftik, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı

kooperatifleri ile damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine satılmış olmalıdır.
Kooperatif/birlikler alım yapacağı merkezleri üreticilere önceden duyurmalıdır.
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c) Tiftik desteklemesi kilogram üzerinden yapılır.
ç) Tiftik desteklemesine esas miktar satış belgesi ile belgelenmelidir. Satış belgesinde;

üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, tiftik miktarı, fiyatı ve tarihi belirtilmiş ol-
malıdır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) Üreticiler başvurularını, tiftik satışını yaptığı Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya

damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine, işletme tescil belgesi ve dilekçe ile birlikte ya-
par.

b) Tiftik alımı yapan Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetişti-
ricileri birlikleri, başvuruda bulunan (tiftiğini satın aldığı) üreticilere ilişkin ilçe bazlı icmale
esas tabloyu düzenler, başvuru evrakları ve satış belgeleri ile birlikte düzenledikleri tabloyu
1/8/2018 tarihine kadar ilgili il/ilçe müdürlüklerine iletir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerinden

gelen desteklemeye esas başvurular, il/ilçe müdürlükleri tarafından satış yapılan tiftik miktarı
ile işletmedeki hayvan sayıları yönünden kontrol edilir. 7 iş günü içerisinde uygun bulunanların
bilgileri TKS’ye kaydedilerek İcmal-1 düzenlenir.

b) İcmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince 10 gün süre ile askıya çıkartılır. Askı baş-
langıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen İcmal-2 listeleri onay-
lanarak 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

d) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak en geç 5 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Çiğ süt desteklemesi
MADDE 9 – (1) Çiğ süt desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ya-

pılır:
a) Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanlar

TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
b) Desteklemeden yararlanacaklar, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış

yetiştirici/üretici örgütüne üye olmalıdır.
c) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ kapsamında pazarlanan sütler hariç olmak üzere üre-

tilen süt, onay belgesi almış süt işleme tesislerine satılmış olmalıdır. Bu tesisler, il/ilçe müdür-
lükleri tarafından BSKS’ye girişleri yapılarak tanımlatılmış olmalı ve güncellemeleri yapılma-
lıdır. Süt satışları üreticinin kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bu örgütlerin %50’nin üze-
rinde paya sahip oldukları iştirakleri vasıtasıyla yapılabilir. Satışı yapılan süt, satış belgesi ile
belgelenmeli ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydedilmelidir.

ç) Süt regülasyonu uygulaması kapsamında sütünü üretici örgütleri aracılığı ile satanlar
da desteklemeden yararlandırılır. Desteklemede 1 kg süt tozuna karşılık Bakanlıkça belirlenen
süt miktarı esas alınır.

d) Çiğ süt desteklemeleri Bakanlığın belirleyeceği birim fiyatlar üzerinden dönemler
halinde yapılır. Döneminde başvurusunu ve evraklarını tamamlamayanlar desteklemeden ya-
rarlandırılmaz.
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(2) Sütünü 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün
Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında pazarlayan üreticiler;

a) Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası ile Çiğ Sütün Arzı İçin İzin Belge-
sine sahip olmalıdır.

b) Sütünü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip,
BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere satmış olmalıdır. Satış yapılan süt miktarı işletmede bu-
lunan hayvanlardan üretilebilecek süt miktarıyla uyumlu olmalıdır. Benzer şekilde satış bel-
gelerindeki miktarla da uyumlu olmalıdır. Satış bilgileri BSKS’ne aylık olarak kaydedilmeli-
dir.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) Üreticiler başvurularını dilekçe ile desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetişti-

rici/üretici örgütüne yapar.
b) Satılan çiğ süte ait satış belgesinin aslı, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar

destek başvurusunda bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne teslim eder. Satış belgesinin suretleri
ve fotokopileri ile işlem yapılmaz.

c) BSKS’ye süt girişleri üreticilerin üretimde bulundukları il/ilçeden yapılır. BSKS’ye
veri giriş yetkisi olan örgütler, başvuruda bulunan yetiştiricilere ait verileri sisteme girer ve
bunlara ilişkin başvuru icmal listesini il/ilçe bazlı düzenler. İlgili evraklar ve başvuruda bulunan
üyelerine ait listeyle birlikte düzenledikleri başvuru icmal listesini, ilgili il/ilçe müdürlüklerine
iletir. Veri giriş yetkisi olmayan örgütler ise başvuruda bulunan yetiştiricilere ait İcmal-1’e esas
başvuru icmal tablosunu il/ilçe bazlı oluşturur, ilgili evraklar ve başvuruda bulunan üyelerine
ait listeyle birlikte takip eden ayın 5 inci iş günü sonuna kadar ilgili il/ilçe müdürlüklerine
teslim tutanağı ile teslim eder.

ç) Üreticiler, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce Karar kapsamında satılan çiğ süte
ait satış belgelerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde destek başvu-
rusunda bulunmak istediği yetiştirici/üretici örgütüne teslim eder.

(4) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Süt desteği için yapılan başvuruların BSKS’ye girişleri yapılarak il/ilçe müdürlükleri

tarafından İcmal-1’ler düzenlenir. Düzenlenen İcmal-1 listesi 5 iş günü süresince il/ilçe mü-
dürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, en geç 5 iş günü içerisinde
il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak en geç 5 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(5) Çiğ süt desteklemesi ile ilgili çeşitli hükümler;
a) Üreticinin desteklemeye esas süt miktarının belirlenmesinde, sahip olduğu sağmal

hayvan sayısı, ırkı ve laktasyon durumları göz önünde bulundurulur, süt miktarının tespitinde
bu hususlardaki bilimsel veriler dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

b) BSKS’ye veri giriş yetkisi, il müdürlükleri tarafından yapılan kontrol sonucu uygun
görülen üretici/yetiştirici örgütleri BSKS’de tanımlanmak üzere HAYGEM’e bildirilir. Bu ör-
gütlerde veri girişi yapacak kişilerin şifre tahsisleri, il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Ve-
rileri sisteme zamanında girmeyen veya usulsüz veri girişi yaptığı tespit edilenlerin, veri giriş
yetkileri iptal edilir.
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c) BSKS’de il sistem sorumlularının şifre tahsisleri HAYGEM, ilçe sistem sorumlula-
rının şifre tahsisleri il müdürlüğü tarafından yapılır.

ç) Satış belgesinde, üreticinin adı, soyadı, adresi, litre olarak sütün miktarı, türü, litre
fiyatı, sütün satıldığı işleme tesisinin adı, adresi, onay belge numarası, işleme tesisi yetkilisinin
imza ve kaşesi, soğutulmuş süt ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, soğutma tankı kod numarası,
tankın sahibi/sorumlusunun adı-soyadı, imzası bulunmalıdır.

d) Soğutulmuş çiğ süt desteklemesinde, sütün soğutmasında kullanılan soğutma tankları
il/ilçe müdürlükleri tarafından BSKS’de tanımlanmalıdır. (Süt işleme tesislerindeki soğutma
tanklarının BSKS’de tanımları yapılmaz, daha önceden tanımlanmış olanlar sistemde pasif du-
ruma getirilir.) Desteklemeye esas soğutulmuş çiğ süt miktarının tespitinde bu soğutma tank-
larının kapasiteleri dikkate alınır.

e) Çiğ süt desteğinden yararlanacak üreticinin desteklemeye esas süt miktarının tespi-
tinde, üreticinin yetiştirici/üretici örgütüne teslim ettiği süt miktarıyla bu sütlere ilişkin düzen-
lenen satış belgesindeki miktar uyumlu olmalıdır. Aynı şekilde yetiştirici/üretici örgütü aracı-
lıyla süt işleme tesislerine satılan süte ilişkin düzenlenen satış belgesindeki süt miktarı da üre-
ticiden alınan süt miktarıyla uyumlu olmalıdır.

f) Üreticilerin, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü desteğinden
yararlanabilmeleri için; vergiye tabi üreticiler, üretici/yetiştirici örgütüne sattığı sütü fatura ile
diğerleri ise üretici örgütü tarafından düzenlenmiş müstahsil makbuzuyla, benzer şekilde ye-
tiştirici/üretici örgütü de bu sütleri süt işleme tesisine kestiği fatura ile belgelemeli ve uyumlu
olmalıdır.

g) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt des-
teklemelerine ait bilgiler BSKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri
il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

ğ) Elektronik ortamda alınmış olan satış belgelerinin doğrulanması, http://www.efatura.gov.tr
internet adresinden sorgulanır; mali mühür bulunup bulunmadığı, e-Fatura çıktısı ile uyumlu
olup olmadığı kontrol edilir. e-Fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü BSKS sorumlu
personeli tarafından imzalanır.

h) Destekleme başvurularına ilişkin evraklar, incelenmesine müteakip il/ilçe müdür-
lüklerince muhafaza edilmek üzere ilgili yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

ı) Destekleme kapsamındaki süt soğutma tanklarının usulüne göre çalıştırılıp çalıştırıl-
madığı il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilir.

i) Süt regülasyonu kapsamında, maliyet bedeli ile satış bedeli arasında oluşan farkı gös-
teren ıslak imzalı icmal, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından HAYGEM’e gönde-
rilir.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
MADDE 10 – (1) Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi aşağıdaki şartlara göre

yapılır:
a) İşletme ve anaç sığırlar (etçi ırklar hariç) E-Islah soy kütüğü sistemine kayıtlı ve iş-

letme en az süt analizi yapılmış on baş saf ırk ineğe sahip olmalıdır.
b) Süt analizi yapılan her inek için yılda bir kez destekleme yapılır. Hayvanın işletme

değiştirmesi halinde, desteklemeden son analizi yaptıran işletme yararlandırılır.
c) Buzağılama tarihi, 1/7/2018’den önce olan ineklerde en az üç, bu tarihten sonra olan-

larda ise en az iki olmak üzere yağ, protein oranı ve somatik hücre sayısı yönünden süt içerik
analizi yaptırılır.
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ç) Süt analizleri, Bakanlıktan izinli veya ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin bu amaçla
kurdukları laboratuvarlarda yapılır. Analizde kullanılan cihazlar ICAR onaylı olmalıdır. Süt
analiz sonuçları, analiz yapılan cihazdan online olarak E-Islah veri tabanına aktarılır.

d) Süt analiz sonuçları hakkında bilimsel olarak tereddüt olması halinde Bakanlıkça
yapılan değerlendirme esastır.

e) İki analiz arasındaki süre en az 30 gün olmalıdır.
(2) Damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden buzağı desteklemesine başvuruda

bulunanlar bu destekleme için de başvuru yapmış sayılırlar.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin düzenlenmesi;
a) HAYGEM tarafından 2019 yılı Ocak ayında E-Islah sistemi üzerinden ıslah amaçlı

süt içerik analizine ait İcmal-1 listesi yayımlanır. Sistemden alınan İcmal-1 listesi, il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından 5 iş günü süresince askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağ-
lanır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, en geç 5 iş günü içerisinde
il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak en geç 5 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 11 – (1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre
yapılır:

a) Desteklemeden faydalanacak arıcılar, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve ye-
tiştirici/üretici örgütüne üye olmalı, işletmesinde en az 30 arılı kovan bulunmalıdır. İşletmedeki
arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

b) Arıcılık işletmesi, en az 30 en fazla 1000 adet arılı kovan için desteklemeden yarar-
landırılır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne

20/7/2018 tarihine kadar dilekçe ile başvurur.
b) Birlikler başvuru süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde başvuran üyelerin

listesini il/ilçe müdürlüğüne iletir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe

müdürlükleri tarafından 28/9/2018 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitleri
yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması
veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen
arılı kovan sayısı AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda, tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri
tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir. Arı
nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arı-
cıların tespit işlemi yapılmaz.
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c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapı-
larak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 15/10/2018 tarihinden itibaren 10 gün süre
ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il mü-
dürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi
MADDE 12 – (1) Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara

göre yapılır:
a) Desteklemeden faydalanacak arıcılar, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve ye-

tiştirici/üretici örgütüne üye olmalıdır. İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri
esas alınır.

b) Damızlık ana arı ve ana arılar, Bakanlıktan 31/12/2017 tarihinden önce üretim izni
alan işletmelerden satın alınmış olmalıdır. Artvin Camili ve Ardahan Posof İzole Bölge sınırları
içerisinde, üretim izni olan ve HAYGEM tarafından belirlenen işletmelerden satın alınan ana
arılar da damızlık ana arı desteğinden yararlandırılır.

c) Damızlık ana arı ve ana arılar, 2018 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli ve nakliye
kafeslerinde üreten işletmenin numarası bulunmalıdır. Ayrıca, damızlık ana arılar etiketle nu-
maralandırılır.

ç) Damızlık ana ve ana arılara ait bilgiler, satış yapan üreticiler tarafından AKS’ye gi-
rilir. Damızlık ana arı ve ana arılar en geç 28/9/2018 tarihine kadar satın alınır. Satış, satış bel-
gesi ile belgelendirilir. (Bayi tarafından kesilen faturalar kabul edilmez.) Satış belgesinde; da-
mızlık ana/ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN,
damızlık ana/ana arı sayısı, fiyatı, tarihi belirlenir.

d) Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %10’u
kadarı için yararlandırılır. Bu sayı toplamda da yirmi adedi geçemez.

e) Ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla yarısı kadarı
için yararlandırılır. Bu sayı toplamda da iki yüz adedi geçemez.

f) Damızlık ana arı üreten işletmeler desteklemeden yararlandırılmaz. Ana arı üreten
işletmeler de ana arı desteklemesinden yararlandırılmaz.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne satış bel-

gesi ve dilekçe ile 20/7/2018 tarihine kadar başvurur. Satış belgeleri 28/9/2018 tarihine kadar
da verilebilir.

b) Birlikler başvuru süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde başvuran üyelerin
listesini il/ilçe müdürlüğüne iletir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Destekleme başvurusu yapılan damızlık ana/ana arı AKS’deki kayıtları esas alınarak

il/ilçe müdürlükleri tarafından 28/9/2018 tarihine kadar, en az 2 personel tarafından arılıkta
tespitleri yapılır. Tespitlerde damızlık ana/ana arılar renk işareti ve numarası yönünden kontrol
edilir.
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b) Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri
tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir. Arı
nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arı-
cıların tespit işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapı-
larak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 15/10/2018 tarihinden itibaren 10 gün süre
ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il mü-
dürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
MADDE 13 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi aşağıdaki belirtilen şart-

lara ve kurallara göre yapılır:
a) İpekböceği tohumu üretim ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır. İpekböceği to-

hum desteğinden Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yararlanır. Üreticiler,
tohum taleplerini il/ilçe müdürlüklerine veya kooperatiflere yapar. Tohumlar üreticilere Koza-
birlik tarafından ücretsiz dağıtılır. İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler tarafından Kozabir-
lik’e iletilen talep sayısına göre, dağıtılan kutu sayısı kadar destekleme yapılır. Desteklemeye
esas kutu sayısı ve dağıtımına ilişkin bilgiler İKS’ye Kozabirlik/kooperatifler tarafından giri-
lir.

b) İpekböceği yaş koza desteğinden İKS’ye kayıtlı yaş ipekböceği kozası üreticileri ya-
rarlandırılır. Ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifler veya faaliyet alanı kozadan flatürle
ipek çekimi ve işleme yapan yerlere satmış olmalıdır. Bu satışlar, satış belgesi ile belgelendirilir.
Satılan yaş koza miktarı ile dağıtılan tohum kutu adedi teknik ve bilimsel yönden uyumlu ol-
malıdır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) İpekböceği tohumu desteği başvurusu Kozabirlik tarafından il müdürlüğüne yapılır.

Kozabirlik dağıttığı kutu sayıları ve üreticilere ilişkin verileri İKS’den alarak icmale esas listeyi
il müdürlüğüne iletir.

b) İpekböceği yaş koza desteği başvuruları, üreticiler tarafından dilekçe ile yaş kozanın
satışının yapıldığı kooperatif/işletmeye yapılır. Kooperatif/işletme satın aldığı yaş koza miktarı
ve üreticilere ilişkin verileri İKS’ye girerek desteklemeye esas listeyi oluşturur, bu liste bulun-
duğu il/ilçe müdürlüğüne ilgili evraklarla birlikte iletilir. Listedeki bilgilerin doğruluğundan
kooperatif/işletme sorumludur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Kozabirlik tarafından hazırlanan ipekböceği tohumu desteğine ilişkin icmale esas

liste il müdürlüğü tarafından kontrol edilir, desteklemeye esas icmal listesi oluşturularak onay-
lanır ve HAYGEM’e gönderilir.

b) Kooperatif/işletme tarafından ipekböceği yaş koza desteği başvurularına ait listeler,
il/ilçe müdürlüğü tarafından kontrol edilerek desteklemeye esas icmal listesi oluşturulur, bu
listeleri ilçe müdürlükleri il müdürlüğüne, il müdürlükleri de onaylayarak HAYGEM’e gön-
derir.
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Çoban istihdam desteği
MADDE 14 – (1) Çoban istihdam desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre

yapılır:
a) Desteklemeden yararlanacak işletme, en az iki yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına

sahip olur. İşletme ve işletmedeki hayvanlar TÜRKVET’te kayıtlı olur. Hayvan sayısının tes-
pitinde 2/11/2018 tarihinde TÜRKVET’ten alınan yedek liste verileri esas alınır.

b) Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Ço-
banın otlattığı sürüdeki hayvan sayısı en az iki yüz ve üzeri anaç küçükbaş hayvandan oluşur.
İşletme ve hayvan sayısı tespitinde TÜRKVET kayıtları esas alınır.

c) Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını
taşıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuruda
bulunabilir.

ç) Çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az altı ay süreyle yatırılmış olmalıdır.
d) Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini (2018 yılı), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, işletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban
için işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, köy-mahalle
sürüsü çobanları ise aynı Kanun kapsamında isteğe bağlı veya 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendi kapsamında yatırır.

e) Hayvancılık işletmesi bulunmayan veya fiilen çobanlık yapmayan ancak Sosyal Gü-
venlik Kurumu prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar (köy-mahalle sürülerinin çobanları
hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar,
işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları,
emekliler ve on sekiz yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendiril-
mezler.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:
a) Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından

dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki
belgeler istenir;

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
2) Sürü yöneticisi sertifikası,
3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam edi-

liyor ise, iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürülerini otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı
işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sa-
hibi/işletme sahibinin eşi/birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi,

4) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu, 6121.12 Çoban
(küçükbaş hayvan) koduna haiz sigortalılık hizmet döküm belgesi olmalıdır. Bu belgenin eksik
olması halinde de başvurular kabul edilir, tamamlanması için 18/1/2019 tarihine kadar süre ta-
nınır.

b) Başvurular 1/6/2018-31/12/2018 tarihleri arasında yapılır.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;
a) Destekten yararlanacak işletmede, çobanın fiilen sürünün başında olup olmadığı ve

sürüyü oluşturan hayvan varlığı yönünden yerinde tespit yapılır. Tespitler en az iki personel
tarafından yapılır.
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b) Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin tespitleri, göçer olarak gittikleri il/ilçe mü-
dürlükleri tarafından yapılır. Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe mü-
dürlüğüne tespit için başvurur, hazırlanan tespit tutanakları göçer yetiştiricinin destek başvu-
rusunu yaptığı il müdürlüğüne gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine
göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.

c) Alınan başvurularla ilgili tespitlerin tamamlanmasını müteakiben il/ilçe müdürlükleri
Çoban İstihdam Desteği Modülü’ne (HİBS) veri girişlerini 2/11/2018 tarihinden sonra yapar
ve kaydeder, belgeleri tam olanların verilerini onaylar. Onaylanan işletmelere ilişkin İcmal-1
hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 21/1/2019 tarihinden itibaren 10 gün süre ile il/ilçe mü-
dürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il mü-
dürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Düve alım desteği
MADDE 15 – (1) Düve alım desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre ya-

pılır:
a) Düve alım desteğinden, yetiştiricilik bölgesi olarak belirlenen iller ile HAYGEM ta-

rafından belirlenen diğer illerdeki yetiştiriciler yararlandırılır.
b) Yetiştiricinin işletmesi, 1/1/2018 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıt edilmiş olacak-

tır. İşletme kapasitesi destek talep ettiği hayvan sayısı ile uyumlu olur.
c) Yetiştirici işletmesine en az 20 baş düve satın almış olacaktır.
ç) Bir işletmenin düve desteklemesinden yararlanabileceği hayvan sayısı, 20-100 (100

dâhil) baştır.
d) Düvelere ilişkin teknik ve sağlık kriterleri ile desteklemeye esas düve alım bedeli

Bakanlık tarafından belirlenir.
e) Destek miktarı, düve alım bedelinin %30’u kadardır. Destek miktarı düve başına des-

teklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %30’undan fazla olamaz.
f) Düveler, düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşlet-

meleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM), damızlık sığır yetiştirici birliklerinden, süt üretici bir-
likleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve iştiraklerinden temin edilir.

g) Destek kapsamında alınan düveler, 2 yıl süre ile satılamaz. Zorunlu nedenlerle işlet-
meden ayrılan (ölüm, mecburi kesim) hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, aynı sayıdaki
hayvan işletmeye konulur. Düvelerin iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin almak
şartıyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir
kere olmak üzere, düvelerin işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa
bağlanır.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:
a) Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe mü-

dürlüklerine yapılır. Gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru sırasında
aşağıdaki belgeler istenir;

1) Başvuru dilekçesi,
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2) Başvuru formu,
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) Hayvancılık/Ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/belge/sertifika fotokopisi

(var ise),
5) Gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
6) İşletmenin ari/organik niteliğine dair belge (var ise).
b) Başvurular bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30 gün sonra sona erer.

Gerekli görülmesi halinde başvuru süresi HAYGEM tarafından yeniden değerlendirilir.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi;
a) Başvuru süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlükleri tarafından

başvurularla ilgili istenen bilgiler duvedestek.tarim.gov.tr adresindeki sisteme yüklenir. Yük-
lenen bilgilere göre oluşan puanlama ve sıralamaya uygun İcmal-1 sistemden alınır.

b) Sistemden alınan İcmal-1, 5 iş günü süresince il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır.
Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-
risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) Askı süresi bitiminden sonra, puanlama ve sıralamaya esas İcmal-2 listesi onaylana-
rak, en geç 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

d) İl müdürlükleri, İcmal-2’leri değerlendirir, iline ait puanlama ve sıralamaya esas İc-
mal-3’ü sistemden alır, onaylar ve 5 iş günü içinde HAYGEM’e gönderir.

e) İllerden gelen başvurular, HAYGEM tarafından bütçe imkânları ölçüsünde; o ilin
mera potansiyeli, yem bitkisi ekiliş alanları, işletme sayısı ve koşulları, hayvan varlığı, yetiş-
tirici kültürü ve iklim verileri yönünden değerlendirilir, destekleme başvuruları uygun bulu-
nanlarla ilgili İcmal-4 oluşturularak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlüğü, başvurusu uygun bulunanlara yazılı olarak bildirimde bulunur.
Başvurusu onaylanan yetiştiricilerden beyan ve yükümlülüklerini içeren taahhütname alınır.

(4) Düve desteği hakediş düzenlenmesi ve ödemeler;
a) Yetiştirici satın aldığı düvelere ait satış belgesi, pasaportları ve dilekçeyle il/ilçe mü-

dürlüğüne başvurur. Hak ediş düzenlenebilmesi için, satın alınan düveler fiili olarak işletmeye
getirilmiş ve işletme adına TÜRKVET’e kayıt edilecektir. (Hayvan hastalıkları veya karantina
nedeniyle düvelerini işletmesine zamanında sevk edemeyen yetiştiriciye, HAYGEM’den izin
almak kaydıyla başka bir işletmeye sevkine izin verilebilir.)

b) Düvelere ilişkin il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılır ve tutanağa bağ-
lanır.

c) Her bir yetiştirici için tek hakediş düzenlenir.
ç) Desteklemeye esas hakediş listesi ilçe müdürlüğü tarafından her ayın 20’sine kadar

il müdürlüğüne gönderilir.
d) Desteklemeye esas il hakediş listesi, il müdürlüğü tarafından onaylanarak her ayın

25’ine kadar HAYGEM’e gönderilir.
Besilik erkek sığır (manda dâhil) desteklemesi
MADDE 16 – (1) Besilik erkek sığır desteklemesi aşağıdaki şartlar ve kurallara göre

yapılır:
a) Erkek sığırlar yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların

kaydı yapılmış, 1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır.
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b) Sığırlar, erkek, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kilogram olmalı-
dır.

c) Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bir yıl içerisinde kestirdiği des-
teklemeye esas hayvan sayısı en az 6 baş olan üreticiler, bu birliğe üye olmalıdır.

ç) Sığırlar, kesimhanelerde kestirilmiş olmalıdır. Bu durum, kesim ücreti faturası/alındı
makbuzu/kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgesi, kesimhane Resmi
Veteriner Hekimi tarafından onaylanmış kesim cetveli ve TÜRKVET’te hayvanın düşümünün
yapıldığı belgelenmelidir.

d) Bir yetiştirici en fazla 200 baş (200 dâhil) sığırı için destekten yararlandırılır.
e) Kesim bilgileri, KES veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.
f) Bakanlıkça mecburi kesime tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede

karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.
(2) Sığırlar, kesim tarihi itibarıyla, son 90 günde başvuru sahibinin işletmesinde bes-

lenmiş olmalıdır. Bu süre TÜRKVET kayıtlarıyla doğrulanır. (Besi süresini tamamlamış erkek
sığırların alımını yaparak kestirenler bu destekten yararlanamazlar.) Bu sürenin tespiti;

a) Hayvanın ilk tanımlamasının yapıldığı işletmeler için TÜRKVET’teki kayıt tarihi,
diğer işletmeler için TÜRKVET’teki işletmeye varış tarihi ile kesim tarihi arasındaki süre esas
alınır.

b) Hayvan satış veya kurban satış yerlerine sevk edilen ancak satılamayarak işletmesine
geri dönen veya buralardan kesime sevk edilen hayvanlar için bu işletmelerdeki geçen süreler
de 90 günlük süreye dâhil edilir.

c) Başvuru sahibinin aynı veya farklı illerde birden fazla işletmesi olması halinde, hay-
vanlar hangi işletmesinde tutulursa tutulsun bu işletmelerde geçen süre 90 günlük süreye dâhil
edilir.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;
a) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde

ise il/ilçe müdürlüklerine TCKN/VKN, TÜRKVET’te kayıtlı işletme numarası ve adreslerinin
bulunduğu dilekçe ile başvurur. Başvurularda belgelerin aslı veya aslı/dip koçanı il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından görülerek onaylanan suretleri kabul edilir.

b) Veri giriş yetkisi verilen kırmızı et üretici birlikleri, başvurularla ilgili desteklemeye
esas bilgileri KES’e girerek icmale esas listeyi ilgili evraklarla birlikte il/ilçe müdürlüklerine
teslim eder. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur. Birlik olmayan il ve
ilçelerde ise KES’e veri girişi il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılır.

c) Başvurular bu Tebliğin yayımı tarihi ile 11/1/2019 tarihi arasında yapılır.
(4) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;
a) İl/ilçe müdürlükleri tarafından KES verileri üzerinden gerekli kontroller yapılarak

desteklemeye esas İcmal-1 listeleri düzenlenir.
b) İcmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde 5 iş günü süresince askıya çıkartılır. Askı

başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.
c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içe-

risinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen İcmal-2 listeleri onay-
lanarak 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.
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d) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas
olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak en geç 5 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(5) Besilik erkek sığır desteklemesi ile ilgili çeşitli hükümler;
a) KES’e veri giriş/kontrol yapacak il sorumlularının şifre tahsisleri HAYGEM, ilçe

sorumlularının il müdürlüğü, veri giriş yetkisi verilen birlik sorumlularının şifre tahsisleri Tür-
kiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından yapılır. Merkez Birliği, HAYGEM’den
uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES’e veri giriş yetkisi verebilir.

b) Kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, Resmi Vete-
riner Hekimin imzası ve kaşesi, kesilen hayvan sayısı, kulak küpe numaraları, karkas ağırlıkları,
üreticinin TCKN/VKN, adı ve soyadı, adresi belirtilir, bu bilgiler alım/satıma ilişkin belgeler
ile uyumlu olmalıdır.

c) Elektronik ortamda alınmış olan satış belgelerinin doğrulanması, http://www. efatura.gov.tr
internet adresinden sorgulanır; mali mühür bulunup bulunmadığı, e-Fatura çıktısı ile uyumlu
olup olmadığı kontrol edilir. e-Fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü KES sorumlu
personeli tarafından imzalanır.

ç) Destekleme başvurularına ilişkin evraklar, incelenmesine müteakip il/ilçe müdür-
lüklerince muhafaza edilmek üzere ilgili yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
MADDE 17 – (1) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan

Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi
sonucu, Resmi Veteriner Hekim veya Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim gözetiminde
mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, kesimhanelerde tespit edilen tazminatlı
hastalık nedeniyle imha edilen hayvanlar ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak
amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Ba-
kanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle
öldüğü Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine
hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sığır Tüberkülozu hastalığında; Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği kap-
samında hastalık tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde
yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yö-
netmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim
edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

b) Kesimhanelerde ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu
tarafından kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar kapsamında kurbanlık hay-
vanlar için belirlenen ve T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Yönetim
Sistemine girilen kesim yerlerinde, kesim sonrası Sığır Tüberkülozu tespit edildiğinde, kesimin
yapıldığı mahalde bulunan il/ilçe müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekim hastalık raporu
düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet
takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde bulunan il/ilçe müdürlüğü tarafından Hayvan Has-
talıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir
Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

c) Sığır Brusellozu Hastalığında; Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği kap-
samında hastalık tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde
yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yö-
netmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim
edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.
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ç) Ruam hastalığında; Resmi Veteriner Hekim tarafından uygulanan Mallein testi so-
nucunda 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 Kıymet Takdir Komisyon Kararı
tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

d) Koyun Keçi Brusellozu Hastalığında; Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
kapsamında hastalık tespit edilen küçükbaş hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıkla-
rında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komis-
yon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

e) Afrika At Vebası ve Sığır Vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan
marazi maddede Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğünce Afrika At Vebası veya Sığır Vebası Hasta-
lığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde
kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hasta-
lıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Ko-
misyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza 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 Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde
muhafaza edilir.

g) Kuduz hastalığında, Bakanlık Enstitü Müdürlüğünce Kuduz hastalığı tespit edilen
sığır, 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 Kıymet
Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza 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 Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edi-
lir.

h) Şap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde, hastalığın açık belirtisini gös-
termesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya
kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan
Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Tak-
dir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir. 

(2) Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği kapsamında hayvansal ürün, yem,
madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının
tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sa-
hiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır:
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a) Ruam, Sığır Vebası, Afrika At Vebası, Kuş Gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen
hayvansal 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 Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe mü-
dürlüğünde muhafaza 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 malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri ya-
pılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde
Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza 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 Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim
edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

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

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner He-
kim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner
hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime
tabi tutulduğu Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde ya-
pılır. Tanzim edilen Kıymet Takdir Komisyon Kararı il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(4) Bakanlığımızca bütçe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon
ve kontrol programları değerlendirilerek, tazminatlı hayvan hastalıklarına ilave herhangi bir
ihbarı mecburi hayvan hastalığı Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile tazminat
kapsamına alınması halinde hayvan sahiplerine birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hayvan has-
talığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

(5) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve
ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak iş-
lemler şunlardır;

a) Hak edilen hayvan hastalığı tazminatı ödemesi için ilçe müdürlüğünde görevli resmi
veteriner hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haf-
tasının son iş gününe kadar kayıt sisteminde onaylama işlemi tamamlanır.

b) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının
ilk iş günü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir.
Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönde-
rilir.

c) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü
haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tan-
zim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda GKGM’ye gön-
derilir.

(6) Hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakan-
lıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(7) Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminat verilmeyecek
durumlar için hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.
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Atık desteği

MADDE 18 – (1) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için

hayvan sahiplerine atık desteği aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bakanlıkça belirlenen ve Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı

sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları

sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır.

b) Atık desteği ödenebilmesi için, atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alın-

mış ve aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması ile aşılamanın üzerinden yetmiş iki saat geçme-

mesi ve atığın Resmi Veteriner Hekim tarafından görülmesi gerekir.

c) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında atık oluştuğunda Resmi Veteriner

Hekim tarafından atık görülür, sadece atık oluştuğuna dair tespit tutanağı tanzim edilir. Tespit

tutanağına, hayvan sahibinin işletme numarası, hayvanın küpe numarası, gebeliğin kaçıncı

ayında atığın şekillendiği, aşı ile ilgili bilgiler, aşılama tarihi ve aşılamadan ne kadar zaman

sonra atık olayının şekillendiği bilgileri yazılmalıdır.

ç) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklardan numune alınır.

Alınan numune bölge Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne sığır ve koyun-keçi brusellozu

yönünden inceleme için gönderilir. Bakteriyolojik olarak bruselloz tespit edildiğinde atık yapan

hayvan için hayvan hastalığı tazminatı ile ilgili işlemler uygulanır, bruselloz tespit edilmez ise

atık hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve

ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak iş-

lemler şunlardır;

a) Hak edilen atık desteği ödemesi için ilçe müdürlüğünde görevli resmi veteriner he-

kimler tarafından Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haftasının son

iş gününe kadar kayıt sisteminde onaylama işlemi tamamlanır.

b) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının

ilk iş günü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir.

Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönde-

rilir.

c) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü

haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tan-

zim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda GKGM’ye gön-

derilir.

(3) Atık desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte

ilgili banka şubesince hayvan sahibine doğrudan yapılır.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 19 – (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 hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır

başına ödeme birim miktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise

% 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Desteklemeden yararlanmak üze-

re başvuran işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce 5/3/2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Hastalıktan
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Ari İşletmeler Genelgesi kapsamında Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. İlgili Genelge

hükümlerine göre tüm iş ve işlemler yürütülür ve şartları sağlayan işletmeler için Hastalıktan

Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası tanzim edilir.
(2) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve

ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak iş-
lemler şunlardır:

a) Hak edilen hastalıktan ari işletme desteği ödemesi için ilçe müdürlüğünde görevli
resmi veteriner hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır ve her ayın
ikinci haftasının son iş gününe kadar kayıt sisteminde onaylama işlemi tamamlanır.

b) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının
ilk iş günü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir.
Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönde-
rilir.

c) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü
haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tan-
zim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda GKGM’ye gön-
derilir.

ç) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2018 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla ka-
tılan hayvanlar için 1/1/2019 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi Sisteminden veri girişi yapılır ve
(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği üzere aylık olarak hazırlanan icmallere dâhil edilir. İşlet-
mede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı bu fıkrada yer alan
sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu ta-
rihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

d) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2018 tarihine kadar işletmeye dâhil edilmek üzere
karantina ve gözetim altında tutulup, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu testleri yapılarak,
ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 1/1/2019 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi
Sisteminden veri girişi yapılır ve (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği üzere aylık olarak ha-
zırlanan icmallere dâhil edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen des-
tekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir.

e) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir
kez olmak üzere destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan ari işletme desteği ödemesi, bütçe
imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince hayvan sahibine
doğrudan yapılır.

(3) 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 il/ilçe müdürlüğüne başvuru
yapar.

b) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve
ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak iş-
lemler şunlardır:

1) Hak edilen onaylı süt çiftliği desteği ödemesi için ilçe müdürlüğünde görevli resmi
veteriner hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haf-
tasının son iş gününe kadar kayıt sisteminde onaylama işlemi tamamlanır.
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2) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının
ilk iş günü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir.
Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönde-
rilir.

3) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü
haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tan-
zim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda GKGM’ye gön-
derilir.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları

MADDE 20 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların des-
teklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle Resmi Veteriner Hekim ve veteriner
sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş
durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise, il müdürlüğü ile Veteriner
Hekim Odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mes-
leğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden Veteriner Hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile
teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler
yararlanamaz.

ç) 8/3/2018 tarihli ve 2018/2 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hare-
ketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında Bakanlıkça programlanan illerde şap, brusella ve Sı-
ğırların Nodüler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruyucu amaçla kullanılan aşılar destekleme
kapsamındadır.

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan Veteriner
Hekim Odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar.
Desteklemeler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

e) Bakanlığın programlı aşılamaları için Veteriner Hekim Odaları ile yapılan protokol
çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti; araç, benzin,
sarf malzemesi ve benzeri tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenir. İl müdür-
lüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep
edilemez.

f) Büyükbaş şap/brusella/Sığırların Nodüler Ekzantemi ve küçükbaş şap/brusella aşı-
lama programı onaylanan Veteriner Hekim Odaları program dâhilindeki yerleşim birimlerinde
bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılar. Hayvanlardan küpesiz
olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti
alınır. Destekler küpeli ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlar için ödenir.

g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Bi-
yolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılır, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş ve küçük-
baş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde kayıt sis-
temine işlenir. İl/ilçe müdürlükleri Veteriner Bilgi Sisteminden alınan icmallerin tanzimi sıra-
sında aşılanan hayvanların Veteriner Bilgi Sistemine aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol
eder.
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ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest ve-

teriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine başvurur.

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, Veteriner Hekim Odası, Programlı

Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-1) ile il müdürlüğüne başvuru

yapar. Müracaat formu ekinde, Serbest Veteriner Hekimlere ait Hayvanların Tanımlanması ile

Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir Serbest Veteriner Hekim

için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-2) ve Veteriner

Hekim Odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-3) bulunur. Müracaat formu, makbuz, protokol

ve icmal formu il müdürlüğünde muhafaza edilir.

ı) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak edilen aşı uygulama desteği ödemesi

için Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi ve onaylama işlemi yapılır.

i) İl müdürlüğünce her ayın üçüncü haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere

Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üze-

rinden elektronik ortamda GKGM’ye gönderilir. Serbest veteriner hekimlere destekleme öde-

mesi yapılmadan önce, gerekli vergi kesintileri yapılmış olur. Destekleme ödemesi KDV dâhil

tutar üzerinden yapıldığından serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce

Veteriner Hekim Odalarınca Maliye Bakanlığının ilgili saymanlığına gerekli vergi kesintileri

aktarılır. Programlı aşı uygulamaları desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça

belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

j) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan

hayvanlardan kan alınıp ilgili Enstitü Müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik Veteri-

ner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü) bağışıklık kontrolü yaptırılır.

k) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbu-

zunun aslına kırmızı renkli olarak "Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır" kaşesi basılarak

imza altına alınır.

(2) Küpe uygulama desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Küpeyi uygulayarak sisteme kaydeden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest

olarak icra eden veteriner hekimler ile hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri ya-

rarlanır.

b) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri

ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler

yararlanamaz.

c) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun

ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun

olarak küpelenen ve TÜRKVET’te kayıt altına alınan sığır ve mandalar ile koyun ve keçiler

küpe uygulama desteklemesi kapsamındadır.

ç) İl müdürlükleri tarafından, kimliklendiricilere hayvan kayıt sisteminde kullanıcı adı

ve şifresi tahsis edilir. Her kimliklendirici uyguladığı küpeyi sisteme kendisi kayıt eder.

d) Küpe uygulama desteği, küpelenen ve TÜRKVET’e kaydedilen sığır cinsi hayvanlar

ile koyun ve keçi türü hayvanlar için ödenir.

e) İl/ilçe müdürlükleri icmallerin tanzimi sırasında küpelenen hayvanların TÜRKVET’e

kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
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f) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, küpeleme yetki devri yapılan Ve-

teriner Hekim Odası ile küpeleme yetki devri yapılan yetiştirici/üretici örgütleri Küpe Uygu-

lama Desteklemesi Müracaat Formu (Ek-4) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu

ekinde, …Veteriner Hekim Odası/…Birliğinin Düzenlediği Küpe Uygulama İcmal Formu

(Ek-5) bulunur. Müracaat formu, makbuz, protokol ve icmal formu il müdürlüğünde muhafaza

edilir.

g) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak edilen küpe uygulama desteği öde-

mesi için Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi ve onaylama işlemi yapılır.

ğ) İl müdürlüğünce her ayın üçüncü haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere

Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üze-

rinden elektronik ortamda GKGM’ye gönderilir.

h) Destekleme ödemeleri gerçek ya da tüzel kişilere yapılabilir. Destekleme ödemesin-

den doğan tüm vergilerin ödenmesi destekleme ödemesini alan gerçek ya da tüzel kişilerin so-

rumluluğundadır. Küpe uygulama desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça

belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

ı) Veteriner hekim odaları ve hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri tara-

fından temin edilen küpeler kalite ve mevzuata uygunluk yönünden il müdürlükleri tarafından

kontrol edilir.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi

MADDE 21 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin destek-

lemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine

(TÜRKVET, AKS) kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını ye-

rine getirmeleri halinde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiş-

tirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez.

Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiş-

tiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan

yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Koruma desteklemesinden yararlanma başvurusu; ilk defa yararlanmak isteyen ye-

tiştiriciler ile daha önceki yıllarda koruma programında olup sözleşme imzalamış olan yetişti-

riciler sözleşme bitiş tarihi dikkate alınmaksızın bu Tebliğin yayımından itibaren 60 gün içinde

il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-6) ve ikamet belgesi ile başvurur. Süre sonunda talepler, ırk-

lara göre birleştirilerek il müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir. TAGEM tarafından ko-

ruma kapsamına alınacak ırk ve hayvan sayısı il müdürlüğüne bildirilir. Destekleme kapsamına

alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler proje

gerekliliklerini yerine getireceğine dair içeriği ve süresi TAGEM’ce belirlenen sözleşmeyi im-

zalar.

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 şunlardır:

1) Doğal yetiştirme ortamında koruma; (c) bendinde belirlenen illerde seçim komisyo-

nunca uygun görülen ve son bir yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmeler

tercih edilir. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) uzak olan, koruma

altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim yerinde ol-

ması tercih sebebidir.
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2) Pedigrili koruma desteği; Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar, ırk özelliklerinin bozulma-

ması ve sözleşme şartlarının sağlanması halinde, entansif işletmelerde, aşım/tohumlama kaydı,

yıl içinde doğum olması halinde yavrunun ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı ve sütten kesim

ağırlıkları kayıt altına alınması halinde Yerli Kara ve Boz Irk anaç sığırlar için ödenir. Bu iş-

letmelerde korumaya alınan hayvan sayısı toplam kapasitenin %20’sini geçemez ve bir işlet-

mede korumadaki hayvan sayısı 10 başın altında olamaz.

3) Koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, proje lideri ile işbirliği halinde Ba-

kanlık tarafından istenen kayıtları tutar, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder.

Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü

yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek/dişi

hayvan sayısı sözleşmede belirtilir. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturu-

labilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir.

Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en

az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir.

4) Koruma sürüsünde, proje liderinin önerisi doğrultusunda akrabalı yetiştirmeye yol

açmayacak yetiştirme modeli uygulanır ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına

alınır.

5) Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan ile kovan sayısını sözleşmede belirtilenin altına dü-

şüremez, sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı eksilen miktar proje liderinin önerisi

doğrultusunda tamamlanır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri

yetiştiriciye aittir. İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara kimliklendirme ve

koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

d) Sözleşme, hak ediş ve ödemelere ilişkin hususlar şunlardır: Enstitü Müdürlüğü ile

yetiştirici arasında TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını ye-

rine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Desteklenecek hayvan/arılı kovan miktarı ye-

tiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısını geçemez. Sözleşme süresi sona erme-

den; sözleşmede belirtilen mücbir sebepler hariç, her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan

yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek, yasal faizi ile geri alınır. Mücbir sebepten

dolayı azalma durumunda ceza uygulanmaz, bu durumda mevcut hayvan/arılı kovan sayısı ka-

dar icmal hazırlanır. Takip eden dönemlerde sözleşmede belirtilen hayvan sayısına tamamlanır.

Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu (Ek-7) düzenleyerek en geç 12/10/2018 ta-

rihine kadar Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü tarafından

işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (TÜRKVET, AKS)

ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek hazırlanan il icmali (Ek-8), en geç

7/12/2018 tarihine kadar yazılı olarak ve elektronik ortamda TAGEM’e gönderilir.

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve

Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yeni başlatılacak alt projeler ile önceki yıllarda başlatılan ve devam edecek alt pro-

jeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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b) Yeni başlatılacak alt projeler için, başvuru yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve
sözleşmeye ilişkin hususlar;

1) Projeye girmek isteyen yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine başvurur. İl/ilçe müdür-
lükleri, müracaat edenler arasından proje lideri tarafından seçilen hayvanların ırk, cinsiyet, tür,
işletme ve sahiplik bilgisi açısından Bakanlık kayıtları ile uyumluluğunu kontrol eder. Gereki-
yorsa bilgileri günceller. Bu hayvanlara ait seçim tutanağı, proje lideri ve il müdürlüğünce im-
zalanarak en geç 31/10/2018 tarihine kadar onaylanmak üzere TAGEM’e gönderilir. Tutanağın
TAGEM tarafından onaylanmasından sonra proje uygulama esasları talimatı ekinde yer alan
sözleşme imzalanır.

2) Projeye ilk kez dâhil olacak her bir yetiştiricinin sürüsünde en az bulunması gereken
bir yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için
kırk baş, diğer ırklar için ise yüz baştır.

3) Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde her alt proje, 6000 baş anaç,
300 baş erkek hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi
bulundurulur. Yeni başlayacak ve proje için yeterli hayvan materyali temininin güç olduğu ırk-
lara ait alt projelerde 5000 baş anaç, 250 baş erkek hayvan materyalini tamamlamak koşuluyla
proje başlatılabilir ve proje sürecinde hayvan sayısı 6000 baş anaç, 300 baş erkek hayvana ta-
mamlanır. Projedeki hayvan sayısının mümkün olduğunca az sayıda işletmeden tamamlanması
ve seçilen işletmelerde uygun olan hayvanların tamamının projeye dâhil edilmesi esastır.

4) Anadolu mandasında her alt proje, manda boğası dâhil en az 800 baş anaç hayvandan
oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Ancak projedeki eksilen hayvanlar, proje kap-
samında doğan yavrular ile tamamlanır.

5) İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri
ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

c) Destekleme ödemelerine ilişkin hususlar:
1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dâhil olan ve proje yükümlülüklerini

yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödemesi yapılır. Bu hayvanlardan proje
gereği alınan verilerin, talimat ile belirlenen süre içerisinde TAGEM tarafından istenen formatta
gönderilmesi zorunludur.

2) Proje Yürütme Kurulunda değerlendirilen projelere ilişkin destek müracaatları için
kurulca belirlenen tarihe kadar proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu (Ek-9, Ek-11,
Ek-13) düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder.

3) İl müdürlükleri, proje liderinin müracaatı tarihinden itibaren iki ay içerisinde işlet-
meler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe bazında
kontrol eder. Hazırlanan proje destekleme il icmali (Ek-10, Ek-12, Ek-14), elektronik ortamda
ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

ç) Islah programındaki; koyun/keçiler ve yavrularına halk elinde ıslah desteği:
1) Yavrularda; 2018 yılı içerisinde doğan, doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi

alınan kuzu/oğlak başına ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun
doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan
yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları) şeklinde olacaktır. Ancak
ırklara ve bölgelere göre 2018 yılında doğan ve proje gereği alınması gereken verileri 2019 yı-
lına sarkan hayvanlar için 2018 yılı bütçesinden ödeme yapılır.
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2) Koyun/Keçilere; devam eden projelerde, 2018 yılı içerisinde doğum kaydı olan anaç

koyun/keçiler, 2018 yılında yeni başlayacak projelerde ise proje materyali olarak seçilen anaç

koyun keçiler için ödeme yapılır.

d) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği: Proje lideri koç/teke katımından önce

damızlıkta kullanılacak tüm koç/teke listesini işletme esaslı olarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.

Proje kapsamındaki işletmelerde, projede olsun veya olmasın tüm anaç materyal için projeden

elde edilen koç/tekeler dışında erkek materyal kullanılamaz. Belirlenen erkek materyal dışında

koç/teke kullanılması durumunda o yıl için proje kapsamındaki hiçbir destek ödenmez.

1) Her yirmi anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranında olmak üzere halen

kullanılan koç/tekelere ödenir.

2) İşletmede projeye kayıtlı olmayan dişi materyal için projeden seçilen ve yirmi anaç

materyale bir damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere kullanılan damızlık koç/tekelere

ödenir.

3) Proje lideri tarafından bir sonraki dönemde kullanılmak üzere seçilen damızlık adayı

erkek materyale, işletmede kullanılan koç/tekelerin %50’sini geçmemek üzere ödenir.

4) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği, koyun/keçi ve yavru il icmali ile birlikte

hazırlanır.

5) Elit ve/veya beş yıllık dönemini tamamlayan taban sürülerden işletme ihtiyacı ayrıl-

dıktan sonra kalan hayvanların %10 oranını geçmemek üzere damızlık adayı olarak seçilen er-

kek materyalden, aynı ırka ait alt projelerin yürütüldüğü işletmelere il içi ve/veya il dışı satışı

yapılan hayvanlar için, satışı yapan yetiştiriciye ödenir. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hü-

kümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Bu kapsamda, 2/11/2018 tarihine kadar il mü-

dürlüklerine müracaatı yapılan hayvanlar için ödeme yapılır.

6) Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır.

e) Manda desteği: Proje gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla anaç manda (damız-

lık dişi/erkek) ile 2018 yılı içerisinde bir yaşını dolduran (en az doğum, altı ay ve bir yaş verileri

alınarak, damızlık seçimi için ayrılmış) manda düvesi/tosunu için ödenir. Gerçek ve tüzel ki-

şiliğe ait işletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 22 – (1) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödeme-

lerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici

birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça ku-

ruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden,

hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak tabloda belirtilen oranlarda Çiftçi Örgütlerini

Güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin

hesabına ödenir.
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(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen oranlarda "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında

yapılan kesintiden sonra kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenir. Tabloda belirtilmeyen

uygulamalar için oran, Bakanlıkça belirlenir. Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan

kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme bedelinin

ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birliklerince des-

tekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme bedeli merkez bir-

liklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

(3) Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde verilerin toplanma-

sına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, proje hesabına yatıracakları öde-

melerle karşılanır. Bu ödemeler projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah

projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm

harcamalar, Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili birlik/yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik ta-

rafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, birlik/yetiştirici temsilcisi üze-

rinden yetiştiricilere ödenir. Bu projelerden ayrıca, 22 nci maddenin birinci fıkrasındaki hizmet

bedeli kesilmez.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 23 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için ayrılan ödenekten karşılanır. Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir. Süt re-

gülasyonu kapsamındaki ödeme ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne aktarılarak yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde ol-

duğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu

edilemez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yarar-

lanamaz.
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Yetki ve denetim

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında öngörülemeyen durumlar ve oluşabilecek

sorunların çözümünde, ilgili Genel Müdürlükler genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir.

(2) HAYGEM, bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerle ilgili duyuru yapabilir,

başvuru formları veya uygulama evraklarına ilişkin örnekler oluşturabilir, bu duyuru ve örnek-

ler, ilgili sistemler üzerinden veya Bakanlık (HAYGEM) internet sitesinde yayımlanır. Des-

teklemeye ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yayımlanan bu formların kullanılması esas-

tır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destekleme uygulamalarında illerde oluşacak problemlerin

çözümünde bu Tebliğ ve talimat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla il müdürlükleri yetkilidir.

Bu amaçla, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, yetiştirici/üretici örgütleri, ilgili oda

ve birlikler ile iş birliği yapabilir.

(4) İl müdürlükleri, desteklemelerin mevzuat hükümlerine uygun ve hak sahiplerine

ödenmesi için gerekli ilave tedbirleri almaya yetkilidir.

(5) İl müdürlükleri yılı içerisinde, her destekleme kalemi için ilinde destekten yararlanan

yetiştirici/üreticinin rastgele örnekleme yöntemiyle her destekleme kaleminden en az %5’i ora-

nındaki işletmeye ait desteklemeye ilişkin bilgilerin, mevzuat hükümlerine uygun ve doğru

olarak yapıldığına ilişkin denetim yapar.

(6) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi (Halk Elinde Küçükbaş ve Ana-

dolu Mandası Islahı Projesi) ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerde Proje Yürütme Kurulu yetki-

lidir.

(7) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şartlarını, yerel im-

kânları da kullanarak duyurmaya yetkilidir.

(8) İl/ilçe müdürlüğü veya yetiştirici/üretici örgütü, destekleme başvurusu yapan gerçek

kişilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamalarını, desteklemelerin yürütül-

düğü Bakanlık veri tabanları üzerinden başvuru tarihi itibarıyla yapar.

(9) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki, görev ve

sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiş-

tirici/üretici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumludur.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine

ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belge-

lerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu il-

gilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile hak-

sız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzen-

leyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince

yapılır. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı

Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından

değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.
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(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 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 yapılmasına sebep olan belge veya bel-

geleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu

tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle

hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri so-

rumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemelerde, tebliğ edil-

diği tarihten itibaren bir ay içinde üretici, kendi rızası ile iade ederse gecikme faizi alınmaz.

Söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise, tebliğ tarihinden itibaren

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

maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-

likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 26 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan

ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildi-

ğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimler tarafından 5 (beş)

yıl süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, istenen bilgi ve belgeleri zamanında ibraz

etmeyenler ve Bakanlıkça yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yerine getirmeyenler des-

teklemeden yararlandırılmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 26/8/2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hay-

vancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/32) yürürlükten

kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/8/2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/32)

hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Tebliğ hü-

kümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2018/22)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alter-

natif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağ-
lığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreti-
cilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın
4 üncü maddesinin on beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Açık alan: Örtüaltı dışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) BBMD: Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteğini,
d) BBMD İcmal-1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici deta-

yında üretici ve BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren Ek-3’te yer alan belgeyi,
e) BBMD İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre

her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-4’te yer alan bel-
geyi,

f) BBMD İcmal-3: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre
her il için ilçe detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-5’de yer alan belgeyi,

g) Bitki koruma ürünü (BKÜ): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara
karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi
maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek,
kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan,
istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek
veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon ha-
linde sunulan aktif madde ve preparatları,

ğ) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele tespit tutanağı: Üreticinin destekleme baş-
vurusunda yer alan bilgilerinin il/ilçe müdürlüğünce yerinde kontrol edilmesiyle düzenlenen
ve Ek-2’de yer alan belgeyi,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre Bakanlık tarafından oluşturulan
çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ı) Faydalı böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde
geçiren parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın popülasyonunu sınırlayabilen predatörleri,

i) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,
j) Feromon+Tuzak: Feromon+Tuzak adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,
k) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
l) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,
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m) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe
tahkim komisyonlarını,

n) MRL: Maksimum kalıntı limiti (Maximum Residue Limit),
o) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre; örtüaltı tarımsal faaliyet ya-
pan gerçek ve tüzel kişilerin, özlük ve örtüaltı tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin merkezi
bir veri tabanında kayıt altına alındığı, güncellenebildiği, kontrol edilebildiği, raporlanabildiği,
izlenebildiği, Bakanlık ve diğer kurumların sistemleri ile bilgi alışverişinin sağlanabildiği, ör-
tüaltı üretime yönelik tarımsal desteklemelerin uygulanabildiği, çeşitli ve değişik sorgulama-
ların yapılabildiği tarımsal veri tabanını,

ö) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 40-
70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı,

p) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri (kamu kurum
ve kuruluşları hariç),

r) Üretici Kayıt Defteri (ÜKD): 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre; bitkisel üretim faaliyetinde, üretici ve ürün bilgileri ile uygula-
nan bitki koruma ürünlerinin reçetesi, temin edildiği bayi, uygulama tarihi ve uygulayıcı bil-
gilerinin yer aldığı taraflarca imzalanan belgeyi,

s) Yayıcı (Dispenser): Biyoteknik yöntem olan çiftleşmeyi engelleme tekniğinde fero-
monun hedef alana uygulanmasını sağlayan materyali,

ifade eder.
Destekleme ödemesi için aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;
a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması,
b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip ol-

ması, (e-fatura olması durumunda firması tarafından onaylı olması)
c) Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında

Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması,
ç) Destekleme başvurusunda bulunulacak alanda tüm bitki koruma faaliyetlerini Ba-

kanlıkça yayınlanan teknik talimatlara ve entegre mücadele prensiplerine göre gerçekleştirmiş
olması,

d) Bu Tebliğ kapsamında destekleme başvurusunda bulunulan BKÜ’nün Bakanlık ta-
rafından belirlenmiş olan ruhsatlanma koşulları doğrultusunda uygulanmış olması,

e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma
açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,

f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan fe-
romon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar zeytinlik alanda
biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi,

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belge-
leyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

gerekir.
Destekleme miktarı
MADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı

biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının
azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan
ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.
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(2) Açık alanda turunçgilde Akdeniz Meyvesineğine karşı feromon+tuzak kullanımı
için tahsis edilen 50 TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulun-
masından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere 30 TL/da
olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(3) Örtüaltında biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere 120 TL/da,
domateste Domates Güvesine karşı sadece feromon kullananlara 60 TL/da olacak şekilde des-
tekleme ödemesi yapılır.

(4) Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere
50 TL/da, domateste Domates Güvesine karşı sadece feromon kullanan üreticilere ise 30 TL/da
olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(5) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya
biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı
toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) 1/1/2018 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele

yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.
a) Kayısı için: 29/6/2018,
b) Ayva, Armut ve Elma için: 27/7/2018,
c) Bağ için: 31/8/2018,
ç) Açıkta domates ve zeytin için: 5/10/2018,
d) Turunçgil ve nar için: 26/10/2018,
e) Şeftali ve Nektarin için: 6/7/2018,
f) Örtüaltı için: 31/12/2018,
tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya

ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.
(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen

belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu
il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan tespit tutanağı hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri
MADDE 7 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak

üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri,
başvuru tarihinden itibaren on beş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenir. İl mü-
dürlükleri tarafından alınan askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle
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on gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati
tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve
itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra
yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda
itirazlar, il/ilçe tahkim komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra beş gün
içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak
itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Normal
ödemeler tamamlandıktan sonra yapılması gereken ödemeler için il/ilçe tahkim komisyonla-
rınca karar alınması için Bakanlığa yazılacak yazıya söz konusu il/ilçe tahkim komisyonu kararı
da eklenmelidir.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılmalıdır.

(4) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri en geç;
a) Kayısı için: 10/8/2018,
b) Ayva, Armut ve Elma için: 21/9/2018,
c) Bağ için: 12/10/2018,
ç) Açıkta domates ve zeytin için: 16/11/2018,
d) Turunçgil ve nar için: 7/12/2018,
e) Şeftali ve Nektarin için: 28/9/2018,
f) Örtüaltı için: 15/2/2019,
tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.
(5) İl müdürlüğü tarafından, ödemeye esas İcmal-3’ler sistem çıktısı onaylı olarak (dü-

zenleyen, kontrol eden, onaylayan şeklinde elektronik imza ile imzalanarak), ilçe müdürlükle-
rinden gelen İcmal-1 ve İcmal-2 ile birlikte en geç;

a) Kayısı için: 31/8/2018,
b) Ayva, Armut ve Elma için: 5/10/2018,
c) Bağ için: 2/11/2018,
ç) Açıkta domates ve zeytin için: 30/11/2018,
d) Turunçgil ve nar için: 14/12/2018,
e) Şeftali ve Nektarin için: 12/10/2018,
f) Örtüaltı için: 1/3/2019,
tarihine kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. İcmal-3’te adı geçen

personelin adı üst yazının onay akışında da mutlaka parafçı/imzacı olarak yer almalıdır.
(6) İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı böcek adet miktarları

mutlaka yazılmalıdır.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme
MADDE 8 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal

destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Genel Müdürlüğe gön-
derilen icmaller kontrol edildikten ve % 0,2 Banka komisyonu eklendikten sonra hazırlanan
ödemeye esas icmaller Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilir. Ödemeler, Bakanlık ta-
rafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüğünce ÇKS ve/veya ÖKS’deki
kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka şubelerinde daha
önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme
tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Öde-
melere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
(2) Bakanlığımızın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyo-

lojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz.
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(3) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerine müracaat edenlerden,
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kap-
samında; yetiştirdikleri ürünlerde hasat öncesi pestisit denetimlerinde yasaklı veya tavsiye dışı
pestisit kullanımı tespit edilen, hasat sonrası pestisit denetimlerinde yasaklı, tavsiye dışı veya
MRL üstü tespit edilen ve ihracata giden ürünlerinde pestisit kalıntısı nedeniyle bildirim almış
olanlar aynı yıl içerisinde ilgili üründe yapılacak desteklemelerden faydalanamazlar.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

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

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden
ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız
yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari
işlemler yapılır.

Cezai sorumluluklar
MADDE 11 – (1) Üreticilerin beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi

halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 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 gerçek dışı beyan ve belge
düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tu-
tulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan il/ilçe tahkim ko-
misyonu kararıyla yararlandırılmazlar.

Çeşitli ve son hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; 2018 üretim yılına

esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yap-
tıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden
veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi
birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine tereke adına
açılacak ortak hesaba destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde
hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) Başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde üretim yapan çiftçi, ÇKS
kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü,
üretimin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali
hazırlar. Müracaatın yapıldığı il müdürlüğü onaylı icmali Genel Müdürlüğe gönderir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bit-

kisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Teb-
liği (Tebliğ No: 2017/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/50

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/51

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/52

Konu : İzmir ili, Urla İlçesi, Sıra Mahallesi

389 ada 1, 2 ve 4 parseller ile 391 ada 1 ve 2

parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/53

Konu : Maliye Hazinesine Ait Taşınmaz

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/54

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018
Karar No : 2018/55
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018
Karar No : 2018/56
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018
Karar No : 2018/57
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018
Karar No : 2018/58
Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Kastamonu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/85 

Karar No : 2017/559 

Firar, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 26/10/2017 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK’nun 292/1, 62/1, 53 ve 58 

maddeleri gereğince neticeten 5 AY HAPĠS CEZASI ile cezalandırılmasına iliĢkin sanık ERDĠ 

DÜZGÜN'ün yokluğunda karar verilmiĢtir. 

Mustafa ve Lülüfer oğlu, 29/12/1991 doğumlu, Ankara, Mamak, Demirlibahçe Mah./köy 

nüfusuna kayıtlı ERDĠ DÜZGÜN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli kararın 

tebliğine iliĢkin gönderilen tebligat tebliğ edilememiĢ ve baĢka bir adreside bulunmadığından tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ ve karardan haberdar olmadığından tebligatın ĠLANEN 

YAPILMASINA karar verilmiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının aynı Yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi 

içerisinde itiraz edilmezse kararın kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 2514 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/380 

Karar No : 2017/534 

Mahkememizin 12/10/2017 tarih 2015/380 Esas 2017/534 Sayılı kararı ile, Ramazı ve 

Nargıze oğlu, 25/01/1984 Khonı doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Khoni Sanık MIKHEILI 

CHIKHLADZE'nin üzerine atılı Ġnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak EĢya Sokmak suçundan 

TCK'nın 297/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilmiĢtir. 

Sanık MIKHEILI CHIKHLADZE tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar 

kendisine tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 

yasal süre içerisinde istinaf edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ 

olup, Ġlan olunur. 2515 
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Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/669 

Karar No : 2017/217 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 16/05/2017 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS, VELAYET 

HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), ĠNFAZ 

SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e), 80 TL ADLĠ 

PARA cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Aliye oğlu, 1995 doğumlu,, Mah./köy nüfusuna 

kayıtlı ABDULLAH ABED tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 3435 

————— 

Esas No : 2017/451  

Karar No : 2018/5 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/01/2018 

tarihli ilamı ile sanık Mehmet BAġBOĞA hakkında 141/1 maddesi gereğince H.A.G.B. Kararı 

verilen kararın Suriye Uyruklu Avat ve Anut oğlu, 1997 doğumlu, Mah./köy nüfusuna kayıtlı 

HÜSEYĠN HAMMUT tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 3436 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

RENKLĠ DOPPLER EKOKARDĠYOGRAFĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden: 

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinde kullanılmak üzere Renkli Doppler 

Ekokardiyografi cihazı ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

Sıra No Malzeme Cinsi Miktar (adet) 

1 RENKLĠ DOPPLER EKOKARDĠYOGRAFĠ CĠHAZI 1 
 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―ġükran Mah. TaĢkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA‖ 

adresindeki Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden 250,00 TL karĢılığında temin 

edilebilir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 28.05.2018 günü saat 14.00’a kadar Kızılay 

Hastanesi Satınalma Bölümüne vermiĢ göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

7 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

Ġlan olunur. 4024/1-1 
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TELEFERĠK TESĠSĠ ĠLE OTEL VE TĠCARĠ TESĠSLERĠN YAPIMI VE 

29 YIL SÜREYLE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġhale konusu iĢe iliĢkin bilgiler 

1.1. Ġhale konusu iĢin 

a) Adı: ―BEġĠKDAĞ TURĠZM VE DOĞA SPORLARI MERKEZĠNDE BULUNAN 

TELEFERĠK TESĠSĠ ĠLE OTEL VE TĠCARĠ TESĠSLERĠN YAPIMI VE 29 YIL SÜREYLE 

ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ― 

b) Konusu: BeĢikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezinde bulunan teleferik tesisinin 

iĢletilmesi ile BeĢikdüzü Belediyesi ile Maliye Bakanlığı adına hareket eden Trabzon Valiliği 

(Defterdarlık)/BeĢikdüzü Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ile BeĢikdüzü Belediyesi arasında 

17.06.2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında bulunan ve ekteki vaziyet planında 

gösterilen Teleferik tesisinin alt istasyon bölgesinin doğu ve batısındaki alanlarda otopark ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun ticari tesislerin ve BeĢikdağ Tabiat Parkı geliĢme planında öngörülen 

ve ekteki BeĢikdağ vaziyet planında gösterilen 500 m ve üzerindeki kotlardaki yapı ve tesislerin 

yapımı ve bu tesislerden BeĢikdüzü Belediyesine ait taĢınmazlar üzerinde yapılacakların kiracı 

lehine tapuya iĢlenecek sınırlı ayni hak ile 29 yıl süreyle iĢletilmesi için kiraya verilmesi ve bu 

süre sonunda Ġdareye devir edilmesi iĢidir. BeĢikdüzü Belediyesi tarafından yaptırılan teleferik 

tesisinin 29 yıllık iĢletme hakkını kazanan Kiracı, bunun karĢılığında BeĢikdağ Tabiat Parkında 

vaziyet planında gösterilen yapı ve tesisler (Otel, ÇarĢı v.s.) ile teleferik alt istasyon bölgesinin 

doğu ve batısındaki alanlarda otopark ve ticari tesisleri yapacaktır. Kiracı, 29 yıllık kiralama 

süresinin sonunda teleferik tesisini tüm bakımları yapılmıĢ, çalıĢır Ģekilde BeĢikdüzü Belediyesine 

teslim edecektir. Kiracı, ayrıca yaptığı tüm yapı ve tesislere (Otel, ÇarĢı, Ticari Tesis v.s.) ait 

demirbaĢları ve binaları da bakım ve onarımları yapılmıĢ Ģekilde BeĢikdüzü Belediyesine fatura 

karĢılığında (Bir Türk Lirası "izbedel" ile Belediyenin ticari kayıtlarında yer alabilmesi için) devir 

edecek, bırakacaktır. 

c) Yapılacağı yer: BeĢikdüzü-Trabzon 

2 - Ġhale ve yeterlik değerlendirmesine iliĢkin bilgiler 

2.1. Ġhale usulü: Ġhale 2886 sayılı ―Devlet Ġhale Kanununun‖ 51/g maddesine göre 

pazarlık usulü ile yapılacaktır. 

a) Yeterlik baĢvurularının ve tekliflerin sunulacağı adres: Cumhuriyet Mahallesi Ziraat 

Bankası Cad. No: 17   61800 BeĢikdüzü/TRABZON 

b) Yeterlik değerlendirmesi ve ihalenin yapılacağı yer: Cumhuriyet Mahallesi Ziraat 

Bankası Cad. No: 17   61800 BeĢikdüzü/TRABZON 

c) Ġhale yeterlilik dosyasının sunulacağı son tarih ve saat: 21.05.2018 tarihinde Türkiye 

saati ile saat 10.00 a kadar. 

d)Yeterlik değerlendirme tarihi ve saati (1. OTURUM): 21.05.2018 tarihinde Türkiye 

saati ile saat: 11.00 

e) Ġhale tarihi ve ihale fiyat teklifinin sunulacağı tarih ve saat (2. OTURUM): 21.05.2018 

tarihinde Türkiye saati ile saat: 14.30 

3 - Ġhale dokümanının görülmesi ve temini 

3.1. Ġhale dokümanı, aĢağıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak 

olanların, Ġdare tarafından hazırlanan CD ortamındaki ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği yerler: BeĢikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 
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b) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: BeĢikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

c) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 2.500,00.-TL + % 18 K.D.V 

4 - Yeterlik baĢvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda belirtilen belgeleri yeterlik baĢvuruları 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

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

ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Yeterlik baĢvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Ġdari Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu. 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

d) Bu Ģartnamenin 4.3, 4.4 ve 4.5 maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Yapım ĠĢleri 

Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

4.2. Mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Ġsteklinin 20.000.000,00.-TRY (Yirmimilyon Türk Lirası) den az olmamak üzere 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 

mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat miktarı; yapım iĢi karĢılığı 

1.200.000,00.-TRY (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) dir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir 

sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; 
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a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan, 

b) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan iĢlerde, ilk 

sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen, 

c) Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine 

ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen, 

ç) Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine 

ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında 

denetlenen ya da yönetilen, 

d) Devredilen iĢlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl 

içinde geçici kabulü yapılan, 

ĠĢlere iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından 

22.000.000,00- TRY’den (Yirmiikimilyon Türk Lirası) az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer 

ortakların her birinin ise, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. 

Ancak ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde ettiği iĢ deneyim 

belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 

göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. 

e) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belge. 

4.4. Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi olarak kabul edilecek iĢler: 

Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları Tebliği’nde yer alan; 

―(B) Üst Yapı ĠĢleri - II. Grup Bina iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

4.4.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: ĠnĢaat, Elektrik, Makine Mühendislikleri veya 

Mimar Diplomaları iĢ deneyim olarak kabul edilmeyecektir. 

4.5. Tekliflerin dili: 

4.5.1. BaĢvuru ve teklifi oluĢturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe 

olacaktır. BaĢka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde 

geçerli sayılacaktır. Bu durumda, baĢvurunun ve teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe 

tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay iĢleminde ilgili maddedeki 

düzenlemeler esas alınacaktır. 

5 - Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı: 

5.1. Ġhale sadece yerli isteklilere açıktır. 

6 - ĠĢ ortaklığı 

6.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi, iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye 

katılabilir. 
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7 - Konsorsiyum 

7.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

8 - Tekliflerin verilmesinde temel kriter 

8.1. Ġhale konusu iĢin sözleĢmesi akdedildiği tarihten, sözleĢme süresinin sonuna kadar, 

Kiracı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge 

Müdürlüğü Trabzon ġube Müdürlüğü ile BeĢikdüzü Belediyesi arasında 20.02.2018 tarihinde 

imzalanan BeĢikdağı Tabiat Parkı geliĢme planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak 

iĢletilmesi iĢletmecilik sözleĢmesinde belirtilen ve ekteki BeĢikdağ vaziyet planında gösterilen 

500 m ve üzerindeki kotlarda yapılacak tüm yapı ve tesisler için yıllık 5.000,00- TRY. 

(BeĢbinTürkLirası) kira bedeli; Teleferik alt istasyon bölgesinde bulunan ve ekteki vaziyet 

planında belirlenen alanlarda yapılacak otopark, ticari tesisler ve teleferik alt istasyon binasının 

tamamı için yıllık 5.000,00- TRY (BeĢbin Türk Lirası) ;teleferik üst istasyon binasının tamamı 

için yıllık 10.000,00- TRY (Onbin Türk Lirası) olmak üzere yıllık toplam 20.000.00- TRY 

(Yirmibin Türk Lirası) kira bedeli (yıllık artıĢlar yapılacaktır) ödeyecektir. Yıllık kira artıĢları her 

yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜĠK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE oranlarının 

toplamı olan oran kadar artırılacaktır. Y-ÜFE katsayısının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli 

sabit kalacaktır. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir. 

8.2. Teleferik tesisinin iĢletme bedeli yıllık (12 aylık) 600.000,00-TRY (Altıyüzbin Türk 

Lirası) dir. Yıllık iĢletme bedel artıĢları her yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜĠK tarafından 

açıklanan 12 aylık Y-ÜFE oranlarının toplamı olan oran kadar artırılacaktır. Y-ÜFE katsayısının 

(-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi 

eklenir. 

8.3. Ġstekli, sözleĢmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde, 

BeĢikdağında bulunan Otel inĢaatının + 13.42 kotuna kadarki betonarme imalatlar ile çevre taĢ 

istinat duvarları için BeĢikdüzü Belediyesi tarafından yapılmıĢ harcamalara karĢılık olarak 

5.000.000,00-TRY (BeĢmilyon Türk Lirası) tutarındaki bedeli BeĢikdüzü Belediyesine 

ödeyecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir. 

8.4. Ġstekli, teleferik tesisinin iĢletmeye alındığı tarihten itibaren 1 Ocak ile 31 Aralık 

tarihleri arasında kira sözleĢmesinde belirtilen teleferik tesisi gelirlerinin toplamı üzerinden 

ihalede %15’den az olmamak Ģartıyla belirleyeceği yüzdelik payı, BeĢikdüzü Belediyesi 

tarafından yapılmıĢ harcamalara karĢılık olarak 5.000.000,00-TRY (BeĢmilyon Türk Lirası) 

tutarındaki bedele, yıllık kiraya ve teleferik tesisinin iĢletme bedeline ilave olarak Ġdareye 

ödemeyi teklif edecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir. (Tesisin iĢletmeye 

alındığı tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise o tarihten 31 Aralık tarihine kadarki ve 

yine sözleĢmenin sona erdiği tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise, 1 Ocak tarihinden 

o güne kadar iĢletilen teleferik tesisi gelirlerin toplamı esas alınacaktır.) 

8.5. Ġstekli, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kira ve iĢletme bedellerini sözleĢmenin 

imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde BeĢikdüzü Belediyesine ödeyecektir. Bu 

bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir. 2019 ve 2020 yıllarına ait Y-ÜFE’den kaynaklanan 

artıĢ bedelleri ise artıĢın belirlendiği yılın 1 Mart, 1 Haziran ve 1 Eylül günü mesai saati bitimine 

kadar 3 eĢit taksitte ödenecektir. 

9 - SözleĢmenin süresi 

9.1. SözleĢmenin süresi, sözleĢmenin imzalanmasından itibaren tüm yapım iĢleri süresi 

dâhil 29 yıldır. 4032/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTARDA LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktarda Laboratuvar Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 17.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4038/1-1 
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TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 

Satış Komisyonu Başkanlığından:   

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (―Fon‖) aĢağıda ticaret unvanı belirtilen ġirkete, Antalya 

5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/3208 D.ĠĢ sayılı dosyasından verilen kararla 

kayyım olarak atanmıĢ; Fon Kurulunun 16.02.2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararıyla MarkAntalya 

AVM Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğünün oluĢturulmasına ve satıĢına karar verilmiĢ olup bahse konu 

Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20 nci 

maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Tarafından Ticari ve Ġktisadi Bütünlük OluĢturan Mahcuzların SatıĢına ĠliĢkin Yönetmelik 

(―Yönetmelik‖) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale Ģartnamesinde 

(―ġartname‖) belirtilen kayıt ve Ģartlarla satıĢa çıkarılmıĢtır. 

MALĠK 

Kadıahmetoğulları Asfalt ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

Fon Kurulunun 16.02.2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararıyla oluĢturulan ―MarkAntalya 

AVM Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü‖; ―Malik‖e ait olup ―Tahılpazarı Mah. ġarampol Cad. No: 84 

MuratpaĢa Antalya‖ adresinde faaliyet gösteren MarkAntalya AVM iĢletmesine özgülenmiĢ 28 

adet bağımsız bölüm, menkul mallar (demirbaĢlar, makina ve teçhizatlar vs.) ve markalar ile bu 

varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleĢmeler ile bu 

sözleĢmelerden doğan ancak baĢlı baĢına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer 

tüm mal, hak ve varlıklardan oluĢmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"MarkAntalya AVM Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü‖nün muhammen bedeli 1.278.900.000.- 

(BirmilyarikiyüzyetmiĢsekizmilyondokuzyüzbin) TL’dir. 

TEMĠNAT 

Ġhaleye katılabilmek için ――Fon‖un T. Ziraat Bankası A.ġ Levent ġubesi nezdindeki 

IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 127.890.000.- 

(Yüzyirmiyedimilyonsekizyüzdoksanbin) TL nakit teminatın, ―MarkAntalya AVM Ticari ve 

Ġktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli‖ açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit 

teminat dıĢında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmıĢ TL 

cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan 

T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul 

edilecektir. Ancak ―Katılımcı‖nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya 

kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul 

edilmeyecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin ―Fon‖ adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiĢ belgenin ―ġartname‖de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 04/06/2018 tarihinde saat 17:00’a kadar ―SatıĢ Komisyonu‖na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 
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ĠHALE GÜNÜ, SAATĠ VE YERĠ 

Ġhale 05/06/2018 tarihinde, saat 11:00’da ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/Ġstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. Ġhale kapalı zarfla 

verilen mali tekliflerin açılması ile baĢlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 

listesi (―Kısa Liste‖) oluĢturulduktan sonra, açık artırma aĢamasına geçilecektir. 

KATILIM ġARTLARI 

1. Yönetmelik‖in 12’nci maddesinde belirtilen satıĢa iĢtirak edemeyecek kiĢiler ve iĢbu 

ihale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kiĢiler ile 

bu kiĢilerin tek baĢına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kiĢiler, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kiĢi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca 

Devletin milli güvenliğine karĢı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara 

aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kiĢiler ile tüzel kiĢilerde ortaklığı bulunanlar 

ihale sürecine katılamazlar. 

4. ―ġartname‖de belirtilen diğer Ģartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

ĠNCELEME 

―ġartname‖ ―SatıĢ Komisyonu‖ tarafından, ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/Ġstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

―Katılımcılar‖ ―SatıĢ Komisyonu‖ onayını taĢıyan ―ġartname‖yi imzalayarak ihaleye 

katılabilirler. ―SatıĢ Komisyonu‖ onayını taĢıyan ―ġartname‖yi satın almak isteyenlerin ―Fon‖un 

T. Ziraat Bankası A.ġ Levent ġubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 

no.lu TL hesabına 5.000.- (BeĢbin) TL’yi ―MarkAntalya AVM Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü 

ġartname Bedeli‖ açıklaması ile yatırmaları ve dekontu ―SatıĢ Komisyonu‖na elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. ―ġartname‖nin her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari 

belgelerle birlikte ―SatıĢ Komisyonu‖na teslim edilecektir. Yatırılan ―ġartname‖ bedeli hiçbir 

suretle iade edilmez. 

―ġartname‖yi satın alanlar, ―ġartname‖ ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını 

kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 

bulunmakla yükümlüdür. 

―Katılımcılar‖, ―Fon‖un T. Ziraat Bankası A.ġ Levent ġubesi nezdindeki IBAN: TR25 

0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 5.000.- (BeĢbin) TL’yi ―MarkAntalya AVM 

Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli‖ açıklaması ile 

yatırmaları ve dekont aslı ile ―Gizlilik Taahhütnamesi‖ imzalayarak ―SatıĢ Komisyonu‖na elden 

teslim etmeleri Ģartıyla, tesis ziyaretinden ve ―MarkAntalya AVM Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü‖ 

ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından 

yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası kullanımı için ödenmiĢ 

tutarlar iade edilmez. Tesis ziyareti ve bilgi odası 10/05/2018-01/06/2018 tarihleri arasında açık 

tutulacaktır. 

ĠHALE USULÜ 

Ġhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleĢtirilecek olup, ―Kurul‖un onayı ile sonuçlandırılacaktır. ―SatıĢ Komisyonu‖ 
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―ġartname‖deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren ―Katılımcılar‖ arasından açık 

artırma aĢamasına katılmaya hak kazananların ―Kısa Liste‖sini oluĢturur. Kapalı zarf aĢamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. ―Kurul‖ en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aĢamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peĢin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

―Kurul‖un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 

08/06/2018 tarihinde saat 11:00’da ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/Ġstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMĠġ DÖNEM BORÇLARI 

―Yönetmelik‖in GeçmiĢ Dönem Borçları baĢlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren 

borçlar, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Fon Kurulu tarafından bu 

borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kiĢilerle gerçek mal 

veya hizmet iliĢkisine dayanması ve ihalenin ―Kurul‖ tarafından onaylanma tarihine kadar 

―Yönetmelik‖ doğrultusunda iĢlemlerin tekemmül ettirilmiĢ olması kaydıyla, ihale bedelinden 

ödenecektir. 

HAK ve MÜKELLEFĠYETLER 

―MarkAntalya AVM Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü‖ kapsamındaki gayrimenkullerin tapu 

kayıtlarında yer alan hak ve mükellefiyetler ―ġartname‖de belirtilmektedir. 

DĠĞER HUSUSLAR 

1 - Ġhale bedeli ve Ġhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben ―Kurul‖ onayında belirtilen süre içinde ―Türk Lirası 

cinsinden peĢin olarak ödenecektir. 

2 - ĠĢbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dıĢında, tüm değiĢiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler ―Fon‖un aĢağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak 

suretiyle yapılacaktır. 

3 - ―SatıĢ Komisyonu‖nun ―ġartname‖de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiĢtirme hakkı saklıdır. 

4 - "Markantalya AVM Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve 

varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/06/2018 tarihine kadar sıra 

cetveline esas bilgilerini ―SatıĢ Komisyonu‖na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - Ġhale ile ilgili diğer hususlar ―ġartname‖de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi ―SatıĢ Komisyonu‖ndan alınabilecektir. ―SatıĢ Komisyonu‖nun adresi ve telefonları aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

MarkAntalya AVM Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü 

SatıĢ Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe - Ġstanbul 

Tel : 0 212 340 20 57 

  0 212 340 24 29 

  0 212 340 20 59 

Fax : 0 212 288 49 63 4026/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

TMO Aksaray Şube Müdürlüğünden: 

1 - Ġhale; Meydan Mah. 8/Cumhuriyet Bulvarı No: 96 adresinde TMO Aksaray ġube 

Müdürlüğü Hizmet Binasında Yapılacaktır. 

2 - Ġhale 21/05/2018 Pazartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır. 

3 - SatıĢa konu taĢınmazın tapu bilgileri ve muhammen bedeli aĢağıdaki tabloda 

belirtilmiĢtir. 

 

Ġli/Ġlçesi/Mah./Köy : Ankara/Evren/Çıkınağıl 

Ada/Parsel : -/1861 

Arsa Yüzölçümü (m2) : 27.375,00 m2 

TMO Hissesi : Tam 

Ġmar Durumu : Tarla 

AÇIKLAMA 
: Arsa üzerinde 60 tonluk elektronik kantar, kantar binası, 

pnömatik sonda, alım binası bulunmaktadır. 

Muhammen Bedel : 1.100.000,00 TL 

Geçici Teminat :      33.000,00 TL 

Ġli/Ġlçesi/Mah./Köy : Ankara/ġereflikoçhisar/Ġstiklal 

Ada/Parsel : 119/1-7 

Arsa Yüzölçümü (m2) 
: 1 nolu parsel 21.687,00 m2  

7 nolu parsel   1.190,00 m2 

TMO Hissesi : Tam 

Ġmar Durumu : Resmi Kurum Alanı 

AÇIKLAMA :  

Muhammen Bedel : 8.000.000,00 TL 

Geçici Teminat :    240.000,00 TL 

 

4 - Ġhale TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Alma 

Yöntemi ile yapılacaktır. Ġhale kapalı teklif verenler arasında açık artırma yapılarak açık 

artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibi ile pazarlık yapılmak suretiyle olacaktır. 

5 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname alınması zorunlu olup Ģartname bedeli KDV dahil 100.00 TL'dir. 

6 - Ġhale kısmi teklife açıktır. 

7 - TaĢınmaz için tespit edilen muhammen bedelin %3'ü oranında geçici teminat 

alınacaktır. 

8 - Posta, telgraf, faks vb. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklifler ihale 

günü saat 14.00'e kadar TMO Aksaray ġube Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Servisine teslim edilmiĢ 

olacaktır. 

9 - SatıĢa sunulan taĢınmaz KDV'den muaftır. Teklif edilen bedeller ihale tarihinden 

itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır. 

10 - Ġhale ile ilgili detaylı bilgi ġubemizdeki ihale dosyasında mevcut olup Ģartname 

mesai saatleri dahilinde isteklilerin görüĢüne açıktır. 

11 - TMO 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 3999/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Bandırma Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi 1782 parselde 590.151,11 m2 tarla 

18.04.2018 tarih ve 345 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

45.maddesi gereğince AÇIK TEKLĠF (arttırma) usulü ihale ile 14.163.626,64-TL muhammen 

satıĢ bedeliyle satılacaktır. 

Geçici teminatı muhammen satıĢ bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 424.909-

TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. Ġhale bedeli 

ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peĢin ödenecektir.  

TaĢınmazın ilk ihalesi 23/05/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’da belediye encümen 

salonunda yapılacaktır. Ġstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık 

görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 30/05/2018 ÇarĢamba günü aynı yer ve aynı saatte 

yapılacaktır.  

ġartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir, 50-TL karĢılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin; 

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kiĢilik halinde Ģirket imza 

sirküleri ve tüzel kiĢilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iĢtirak 

edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair 

taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair 

belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne vermeleri Ģarttır. 

Ġlan olunur. 3992/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

2018/2. DÖNEM 

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK 

SINAVLARINA ĠLĠġKĠN DUYURU 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu ile 

Yeminli Mali MüĢavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Sınav Yönetmeliği kapsamında 

yapılan sınavlarla ilgili olarak daha önce 11/04/2018 tarih ve 30388 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan duyurudaki "Sınavlara ĠliĢkin Esaslar" saklı kalmak kaydı ile 2018/2. dönem Yeminli 

Mali MüĢavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik sınav ve baĢvuru tarihleri aĢağıdaki 

Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

1) 2018/2. Dönem Yeminli Mali MüĢavirlik Sınavı 

- Sınav Tarihleri: 21-30 Temmuz 2018 

- Ġlk kez sınava katılacaklar için son baĢvuru tarihi: 31Mayıs 2018 

- Tekrar sınava katılacaklar için son baĢvuru tarihi: 28 Haziran 2018  

2) 2018/2. Dönem Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Sınavı 

- Sınav Tarihleri: 11-12 Ağustos 2018 

- Ġlk kez sınava katılacaklar için son baĢvuru tarihi: 31 Mayıs 2018 

- Tekrar sınava katılacaklar için son baĢvuru tarihi: 5 Temmuz 2018 

Ġlk kez sınav baĢvurusunda bulunacak adayların 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sınava 

katılım için gerekli olan hizmet sürelerini tamamlamıĢ olmaları ve bu çalıĢmalara iliĢkin 

belgelerin dosyalarında bulunması gereklidir. 

Ġlan olunur. 4002/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

KALDIRILMASINA ĠLĠġKĠN DÜZELTME ĠLANI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/325051 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Patnos Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ağrı/Patnos 

Adresi Yeni Kaymakamlık Binası Kat:2 Tel-Faks 0 (472) 616 10 10 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 
5. Ortak ve/veya 

Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hakan ARSLAN Hakse ĠnĢaat  

Adresi 
ġentürk Uzun Mah. No: 1 

TaĢlıçay/AĞRI 
 

T.C. Kimlik No. 18721335752  

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet 

No. 
18721335752  

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf 

Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 375  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi 

Gazetenin Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına 

ĠliĢkin Dayanak ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına ĠliĢkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

14.11.2017 tarihli ve 30240 

sayılı Resmi Gazete 

Ankara 16. Ġdare Mahkemesince 

verilen 06.04.2018 tarih ve E:2018/62 

esas sayılı dava konusu iĢleme iliĢkin 

yürütmenin durdurulması kararı 

04.05.2018 tarihli ve 

8854593 sayılı Makam 

Oluru 

 4036/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4029/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4030/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

ĠĢletmecinin 

Unvanı 

ĠĢletmecinin 

Vergi Kimlik 

Numarası 

ĠĢletmecinin 

Bilinen Adresi 

Ġdari Para 

Cezasının 

Dayanağı 

Borç 

Türü 

Borç 

Miktarı 

Aloses 

Telekom 

Hizmetleri San 

ve Tic. Ltd. ġti. 

Ticaret Sicil 

No: 18784 

ġair ġevket 

Mah. 119. Sok. 

Oruç Apt.  

No: 20/2 

Haliliye / 

ġANLIURFA 

BTK Ġdari 

Yaptırımlar 

Yönetmeliği’nin 

ilgili maddeleri 

ĠPC 990,70 TL 

 

15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Ġdari 

Yaptırımlar Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda adı geçen 

iĢletmeci için idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Bu itibarla; idari para cezasının ilanen tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde Bilgi 

Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt ġubesi IBAN: TR 16 0001 

2009 4110 0005 0000 54 nolu OnLine tahsilat hesabına banka Ģubesi aracılığıyla ödenmesi, 

ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu’na veya Bölge 

Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına iliĢkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz 

edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca idari para 

cezasının iĢ bu tutanağın tebliğini müteakip kanun yoluna baĢvurulmadan önce altmıĢ (60) gün 

içinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının 1/4’ü oranında indirim yapılacağı, peĢin 

ödemenin kanun yoluna baĢvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri ĠletiĢim 

Kurumu’na otuz (30) gün içerisinde para cezasının biri peĢin olmak üzere bir yıl içinde dört eĢit 

taksitte ödenmesi baĢvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin 

zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale 

geleceği, bu idari para cezasına karĢı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı Ġdarî Yargılama Usulü 

Kanunu hükümlerine göre altmıĢ (60) gün içerisinde iptal davası açılabileceği, dava açılması 

halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 

edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 

gönderileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‖, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri, ―TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterleri‖ ve ―Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 

üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm Ģartlarını taĢıyor olmaları 

gerekmektedir. 

Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların:  

BaĢvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kiĢinin iletiĢim bilgilerini içeren bir dilekçenin 

ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir 

tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmiĢlerini 

(yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci baĢlatılmıĢ olan yayınlarını, öğretilen 

dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalıĢmalarının listesini, 

yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarıĢma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer 

faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kiĢinin iletiĢim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil 

belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve AraĢtırma Planlarını) 

içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini 

sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaĢımın uygulandığını 

gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. Ġlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi 

Ģarttır.  

Erkek adayların askerliğini yapmıĢ / muaf olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED 

Üniversitesi (TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile 

yapılabilir.  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile 

ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir. 

Duyurulur. 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi 

Bölümü  
Doçent 1 

Adayların;  

- Ekonometri/Mikroekonometri/Emek 

Ekonomisi alanlarında uzmanlaĢmıĢ 

olmaları, 

- Ekonometri/Mikroekonometri/Emek 

Ekonomisi alanlarında doktora yapmıĢ 

olmaları, 

- Bağımsız araĢtırma yapabilme ve 

yüksek nitelikli Ġngilizce ders 

verebilme becerilerine sahip olmaları 

gerekmektedir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4023/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4000/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4001/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren

Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet

Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2018/21)

–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi

Uygulama Tebliği (No: 2018/22)

–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/05/2018 Tarihli ve 2018/50, 51, 52, 53, 54,

55, 56, 57 ve 58 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

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


