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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Mes-
lek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “31 Aralık” ibaresi “1 Ocak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlık” ibaresi “İçişleri Bakanı” olarak ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“d) Mülakat sınav komisyonu; İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya em-
niyet müdürü) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak
üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan
olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurula-
bilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/6/2015 29378

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2017 30024

2- 20/1/2018 30307

3- 24/5/2018 30430

4- 3/9/2018 30524

T.C.
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Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

XYLELLA YAPRAK YANIKLIĞI İLE MÜCADELE

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Xylella fastidiosa (Wells et al)’nın varlığının
ve yayılış alanlarının tespiti, yayılmasının engellenmesi ve eradikasyonuyla Xylella fastidiosa
ile mücadeleye ilişkin alınacak asgari önlemleri düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Xylella fastidiosa’nın sürveyi, tespit edilmesi, müca-
delesi, yayılmasının engellenmesi ve eradike edilmesine ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma: Araştırma kuruluşlarının araştırmacıları tarafından projeli olarak yürütülen

çalışmaları,
b) Araştırma kuruluşu: Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, zirai mücadeleye yönelik

araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten enstitü müdürlüklerini, 
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, 
ç) Belirlenmiş bitki: Konukçu bitkiler ile EK-1’de listelenmiş, tohumları hariç dikim

amaçlı bütün bitki cins veya türleri ile Avrupa Birliğinde zararlı organizmaya karşı duyarlı ol-
duğu tespit edilmiş olan, Avrupa Birliğince sürekli güncellenerek yayımlanan ve Bakanlık in-
ternet sitesi üzerinden de ulaşılabilen bitki cins veya türlerini,

d) Bitki Pasaportu: Bitki sağlığı ile ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında
Yönetmelikte belirlenen bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren,
çeşitli bitki ve bitkisel ürünler için standart hale getirilmiş, Bakanlıkça belirlenen usullere uygun
olarak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen resmi
etiketi veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti,

e) Bulaşık alan: Zararlı organizmanın tespit edildiği ve sınırlarının belirlendiği alanı, 
f) EPPO: Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütünü,
g) Eradike/eradikasyon: Xylella yaprak yanıklığının, tespit edildiği alandan yok edil-

mesine yönelik uygulanan bitki sağlığı tedbirlerini,
ğ) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
h) ISPM 9: Bitki Sağlığına İlişkin Uluslararası Standartlar, Zararlı Organizma Eradi-

kasyon Programı Rehberini,
ı) ISPM 14: Bitki Sağlığına İlişkin Uluslararası Standartlar, Zararlı Risk Yönetimi İçin

Sistemlerin Yaklaşımlarında Entegre Tedbirlerin Kullanımını,
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i) ISPM 31: Bitki Sağlığına İlişkin Uluslararası Standartlar, Sevkiyat Örnekleme Yön-
temlerini, 

j) İn vitro ortam: Bitkilerin test tüpü, petri kabı, kültür ortamı gibi ortamlarda yetişti-
rilmelerini veya bulunmalarını,

k) Konukçu bitki: Zararlı organizmanın ülkemizde tespiti halinde Bakanlıkça internet
sayfasında güncellenerek yayımlanacak olan, ülkemiz topraklarında yetişen ve söz konusu za-
rarlı organizmaya duyarlı olduğu belirlenen tohumları hariç dikim amaçlı bütün bitki cins veya
türlerini,

l) Koruma alanı: Bulaşık olduğu bilinen ve karantina tedbirlerinin uygulamaya konul-
duğu alanı,

m) Laboratuvar: Bakanlığa bağlı zirai mücadele araştırma faaliyetlerini yürüten enstitü
ve zirai karantina müdürlüklerinin laboratuvarlarını,

n) Müdürlük: Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerini,
o) Operatör: Bitkilerle ilgili çoğaltma, büyütme ve korumayı içeren üretim, dikim, ye-

tiştirme, yetiştiricilik, ülke topraklarındaki hareketi ile piyasada kullanılabilir hale getirme faa-
liyetlerinin bir veya birden çoğu ile profesyonel olarak meşgul olan kişileri, 

ö) Sınırlandırılmış alan: Bulaşık alan ile tampon bölgeden oluşan alanı,
p) Sürvey: Bir alanda hangi türlerin var olduğunu ya da zararlı organizma popülasyo-

nunun özelliklerini belirlemek için belirli bir süre boyunca yürütülen resmi prosedürü, 
r) Tampon bölge: Bulaşık alan olarak tespit edilmiş bölge sınırlarından başlamak üzere,

bulaşık alanın tamamını çevreleyecek şekilde en az 5 km genişliğinde tedbir alınmış ve sınırları
belirlenmiş alanı, 

s) Vektör: Herhangi bir patojeni taşıyan ve bulaşmasında rol oynayan organizmayı,
ş) Zararlı organizma: Xylella fastidiosa (Xylella yaprak yanıklığını)’nın tüm alt türlerini, 
t) Xylella fastidiosa (Wells et al): Konukçu bitkilerin sadece ksilem demetlerinde bu-

lunan, vektör böcekler ile nakledilen, ksilem demetlerini tıkaması sonucunda, bitkinin su ve
besin maddesi ihtiyacını karşılayamamasına neden olan bakteriyel etmeni,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Zararlı Organizmanın Varlığından Şüphe Edilmesi veya Tespiti, Zararlı Organizma
Sürveyleri, Sınırlandırılmış Alanların Oluşturulması

Zararlı organizmanın varlığından şüphe edilmesi veya tespiti
MADDE 5 – (1) Zararlı organizmanın varlığından şüphelenen veya haberdar olanlar,

derhal müdürlüğü bilgilendirir ve zararlı organizmanın varlığı veya şüpheli varlığı hakkında
tüm bilgileri müdürlüğe sağlar. Müdürlük bu bilgiyi derhal kaydeder. 

(2) Müdürlükler, zararlı organizmanın varlığı veya şüpheli varlığı hakkında bilgilendi-
rildiğinde, tüm gerekli önlemleri alarak, durumu bölge araştırma kuruluşuna bildirir. Zararlı
organizmanın varlığının doğrulanması halinde laboratuvar vakit kaybetmeden Genel Müdür-
lüğü ve ilgili müdürlüğü bilgilendirir. 

(3) Müdürlükler, sorumluluğu altında olan, zararlı organizma ile bulaşık olabilecek bit-
kilere sahip kişilere derhal zararlı organizmanın varlığı veya şüpheli varlığı, olası sonuçları,
riskleri ve alınacak önlemler hakkında bilgi verir.

(4) Zararlı organizma ile bulaşık bitkilerin tespit edilmesi halinde Genel Müdürlük ta-
rafından Acil Eylem Planı hazırlanır. 
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Zararlı organizma sürveyleri ve teşhisi
MADDE 6 – (1) Müdürlükler, belirlenmiş bitkilerde zararlı organizmanın varlığına

dair yıllık olarak sürvey yürütür. 
(2) Sürveyler, görsel muayeneleri ve zararlı organizma tarafından herhangi bir bulaşıklık

şüphesi olması durumunda numune toplanması ve bu numunelerin analiz edilmesini kapsar.
Sürveyler, sağlıklı bilimsel ve teknik ilkeleri temel alır ve zararlı organizmanın görsel muayene,
numune alma ve analiz yoluyla tespit etme olasılığı açısından yılın uygun zamanlarında ger-
çekleştirilir. Söz konusu sürveylerde, mevcut bilimsel ve teknik kanıtlar, zararlı organizmanın
ve vektörlerinin biyolojisi, belirlenmiş bitkilerin varlığı ve biyolojisi ve zararlı organizmanın
varlığı hakkında diğer uygun bilgiler dikkate alınır. Sürveyler sırasında ayrıca Bakanlık internet
sayfasında yayımlanan Xylella Yaprak Yanıklığı Sürvey Talimatı ve ilgili teknik kılavuzlar da
dikkate alınır.

(3) Zararlı organizmanın sınırlandırılmış alan dışındaki bölgelerde varlığı, tek bir mo-
leküler analiz ile taranır ve sonuçların pozitif çıkması durumunda zararlı organizmanın varlığı
uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilecek ve genomun farklı bölümünü hedef-
leyen en az bir farklı pozitif moleküler analiz daha yapılarak tespit edilir. Zararlı organizmanın
ve alt türlerinin teşhisine yönelik olarak yapılan bu testler EPPO tarafından yayınlanan standart
teşhis protokolünde yer alan metotlardan seçilir. 

(4) Zararlı organizmanın sınırlandırılmış alanlardaki varlığı, tek bir analiz ile taranır ve
sonuçların pozitif çıkması durumunda zararlı organizmanın varlığı uluslararası standartlara uy-
gun olarak gerçekleştirilecek en az bir pozitif moleküler analiz daha yapılarak tespit edilir. Za-
rarlı organizmanın ve alt türlerinin teşhisine yönelik olarak yapılan bu testler EPPO tarafından
yayınlanan standart teşhis protokolünde yer alan metotlardan seçilir.

Sınırlandırılmış alanların oluşturulması
MADDE 7 – (1) Müdürlükler, zararlı organizmanın varlığının tespit edildiği yerlerde

gecikmeden “sınırlandırılmış alan” oluşturur. 
a) Zararlı organizmanın belirli bir alt türünün varlığının tespit edildiği durumda yalnızca

o alt tür için sınırlandırılmış alan oluşturulabilir. 
b) Birden fazla alt türün varlığının tespit edildiği yerlerde, zararlı organizma ve onun

tüm olası alt türleri ile ilgili olarak söz konusu alan sınırlandırılır. 
c) Bir alt türün varlığının tespitinin karara bağlanmadığı durumda, zararlı organizma

ve onun olası tüm alt türleri ile ilgili olarak söz konusu alan sınırlandırılır. 
ç) Alt türlerin varlığının tespiti 6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belir-

tilen testlerin sonuçlarına dayanır. 
(2) Sınırlandırılmış alan, bulaşık alan ve tampon bölgeden oluşur. Bulaşık alan; zararlı

organizma ile bulaşık olduğu bilinen bütün bitkileri, benzer bulaşıklık belirtileri gösteren bütün
bitkileri ve bulaşık bitkilerin çok yakınında veya bulaşıklık gösteren bitkiler veya bulaşık bit-
kilerden yetiştirilen bitkiler ile ortak üretim kaynağından olmaları nedeniyle zararlı organizma
ile bulaşık olma riski taşıyan tüm diğer bitkileri kapsar. 

(3) Tampon bölge, bulaşık alanı çevreleyen en az 5 km genişlikte oluşturulur. Zararlı
organizmanın varlığının ilk olduğu ve herhangi bir yayılmaya yol açmadığına dair yüksek gü-
ven derecesi varsa ve; 

a) Bulaşık olduğu tespit edilen bitkinin etrafındaki 100 m yarıçapında tüm konukçu bit-
kilerin sağlık durumlarına bakılmaksızın derhal ortadan kaldırılması,
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b) Bulaşık olduğu bilinen bir alanda, bulaşıklığın belirlendiği tarihten itibaren yapılan
eradikasyon çalışmalarından sonra Bakanlığın Xylella Yaprak Yanıklığı Sürvey Talimatına uy-
gun olarak her yıl yapılan ve resmi analizlerle desteklenen sürveylerin sonucunda zararlı orga-
nizma ile ilgili herhangi bir bitkide bulaşıklık tespit edilmemesi ve kullanılan bu analizlerin,
belirti veren bitkilerle beraber bu bitkilerin yakınındaki belirti vermeyen bitkileri de kapsayan,
%1 veya üzerinde bulaşık olan bitkilerin varlığını %99 güven aralığı ile tespit edebilme kabi-
liyetine sahip bir numune alma planına dayanması,

c) Bulaşık alanı çevreleyen, genişliği en az 5 km olan bir bölgede bir sınırlandırma sür-
veyinin gerçekleştirilmesi ve zararlı organizmanın o bölgede bulunmadığı sonucuna varılması;
bulaşık alanı çevreleyen, en az 1 km genişlikteki bir alanın 100 m×100 m’lik bölümlere, tampon
bölgenin geri kalanının da 1 km×1 km’lik bölümlere ayrıldığı bu sürveyde bu bölümlerin her
birinde, ilgili müdürlüğün belirti veren bitkilerle beraber bu bitkilerin yakınındaki belirti ver-
meyen bitkileri de kapsayan görsel muayene, numune alma ve analiz işlemlerini gerçekleştir-
mesi,

ç) Bulaşık alan içerisinde eradikasyon tedbirlerinin alınmasından itibaren vektörlerin
uçuş dönemi boyunca iki kez uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilen analizler
sonucunda zararlı organizmayı taşıyan herhangi başka bir vektörün tespit edilmemesi ve bu
analizlerin, zararlı organizmanın doğal yayılımının söz konusu olmadığı sonucunu ortaya koy-
ması,

koşullarının hepsinin gerçekleşmesi durumunda, tampon bölge 1 km’den daha az ol-
mayan bir genişliğe indirilebilir. 

(4) Tampon bölgenin genişliği azaltılırken, ilgili müdürlük araştırma kuruluşu ile birlikte
gerekçeli bir rapor hazırlayarak Genel Müdürlüğe bilgi verir.

(5) 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ilan edilen koruma alanlarında uygula-
nacak tedbirler söz konusu olduğunda, tampon bölge en az 10 km genişliğinde olmalıdır. 

(6) Bölgelerin kesin sınırlandırılması, sağlam bilimsel ilkelere, zararlı organizma ve
vektörlerinin biyolojisine, bulaşıklık seviyesine, vektörlerin varlığına ve ilgili alanda belirlen-
miş bitkilerin dağılımına dayandırılır. 

(7) Zararlı organizma varlığının tampon bölgede onaylanması durumunda, bulaşık alan
ve tampon bölgenin sınırları derhal gözden geçirilir ve buna uygun olarak değiştirilir. 

(8) Müdürlükler tarafından yapılan bildirimlere göre, Genel Müdürlük, sınırlandırılmış
alanların listesini oluşturur ve güncelleyerek Bakanlık internet sayfasında yayımlar. 

(9) Sınırlandırılmış alanda, 6 ncı maddeye göre yürütülen sürvey ve 9 uncu maddenin
birinci fıkrasının (f) bendine göre yürütülen izleme sonuçlarına göre, 5 yıl boyunca zararlı or-
ganizmanın varlığı tespit edilmezse, bu sınırlama kaldırılabilir. Bu tür durumlarda, ilgili mü-
dürlük, Genel Müdürlüğü bilgilendirir.

(10) Dokuzuncu fıkraya istisna olarak ilgili müdürlük, üçüncü fıkra uyarınca tampon
bölgede en az 1 km olacak şekilde azaltma işlemi yaptığı durumlarda; 

a) Üçüncü fıkra uyarınca alınan tedbirler sonucunda, zararlı organizmanın varlığına
dair tespitin ilk olması, izole edilmiş bir vaka olması ve ilgili sınırlandırılmış alanda herhangi
bir yayılma eyleminin meydana gelmediği sonucuna yüksek bir güven derecesiyle varılması,

b) Sınırlandırmanın kaldırma dönemine yakın bir zamanda, sınırlandırılmış alan içeri-
sinde Bakanlığın Xylella Yaprak Yanıklığı Sürvey Talimatını dikkate alan, uluslararası stan-
dartlar uyarınca %1 veya üzerinde bulaşık olan bitkilerin varlığını %99 güven aralığı ile tespit
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edebilme kabiliyetine sahip bir numune alma planını kullanan ve belirti veren bitkilerle beraber
bu bitkilerin yakınındaki belirti vermeyen bitkileri de kapsayan resmi analizlerin uygulanması,

koşullarının karşılanması kaydıyla sınırlandırmanın ilk kurulduğu tarihten itibaren 12
ay geçtikten sonra sınırlandırılmış alanı kaldırabilir.

(11) Sınırlandırılmış bir alanın onuncu fıkraya göre kaldırıldığı durumlarda, daha ön-
ceden tesis edilen sınırlandırılmış alanda yer alan belirlenmiş bitkiler takip eden iki yıl boyunca
yoğun bir şekilde incelenir. Söz konusu inceleme, uluslararası standartlar uyarınca %1 veya
üzerinde bulaşık olan bitkilerin varlığını %99 güven aralığı ile tespit edebilme kabiliyetine
sahip bir numune alma planı kullanılarak gerçekleştirilir ve zararlı organizmanın yakın çevre-
lerde potansiyel yayılması ile ilgili olan bilimsel ve teknik ilkeleri esas alır ve belirti veren bit-
kilerle beraber bu bitkilerin yakınındaki belirti vermeyen bitkileri de kapsar.

(12) İlk tesis edildiği tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra herhangi bir sınırlandırılmış
alanı kaldırırken ilgili müdürlük, araştırma kuruluşu ile birlikte gerekçeli bir rapor hazırlayarak
Genel Müdürlüğe bilgi verir.

(13) Birinci fıkraya istisna olarak müdürlükler; 
a) Zararlı organizmanın, üzerinde bulunduğu bitkilerle birlikte yakın bir zamanda bölge

içerisinde taşındığı veya zararlı organizmanın vektörlerinden fiziksel olarak korunduğu bir yer-
de bulunduğu yönünde kanıt bulunması,

b) Bu bitkilerin, ilgili alana girişlerinden önce bulaşık olduklarına ilişkin bulgular bu-
lunması,

c) Bu bitkilerin çevresinde uluslararası geçerliliği kabul edilmiş analiz yöntemlerine
uygun olarak gerçekleştirilmiş analizlere dayalı olarak zararlı organizmayı taşıyan herhangi
bir vektör tespit edilmemesi,

şartlarının hepsinin bir arada bulunması durumunda sınırlandırılmış alan oluşturmamaya
karar verebilir. 

(14) On üçüncü fıkrada belirtilen durumlarda müdürlüklerce aşağıdaki işlemler yapı-
lır:

a) Zararlı organizmanın ilk tespit edildiği bitkiler hariç olmak üzere herhangi bir bitkinin
bulaşık olup olmadığını tespit etmek için en az 2 yıllık bir süre boyunca yıllık sürvey yürütür. 

b) Bu sürveye göre, sınırlandırılmış alan oluşturmaya gerek olup olmadığını tespit eder. 
c) Sınırlandırılmış alanın oluşturulmamasına ilişkin gerekçeyi ve (a) bendinde belirtilen

sürvey sonuçlarına göre mevcut durumu Genel Müdürlüğe bildirir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bulaşık Alanlarda Konukçu Bitkilerin Dikimine Yönelik Yasaklama ve İstisna,
Eradikasyon Tedbirleri ve Koruma Tedbirleri

Bulaşık alanlarda konukçu bitkilerin dikimine yönelik yasaklama ve istisna
MADDE 8 – (1) Zararlı organizmanın vektörleriyle girişine karşı fiziksel olarak koru-

nan alanlar hariç, bulaşık alanlarda konukçu bitkilerin dikimi yasaktır. 
(2) Müdürlükler, birinci fıkraya istisna olarak, 10 uncu maddenin yedinci fıkrasının

(c) bendinde belirtilen 20 km’lik alan hariç olmak üzere, 10 uncu madde uyarınca koruma ted-
birlerinin uygulandığı koruma alanlarında konukçu bitkilerin ekimine yönelik yetkiyi Genel
Müdürlükten onay almak suretiyle verebilir. Bu yetkileri verirken ilgili müdürlük, zararlı or-
ganizmaya dirençli veya toleranslı olarak değerlendirilen türlere ait konukçu bitkileri tercih
eder.
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Eradikasyon tedbirleri

MADDE 9 – (1) Müdürlükler, 7 nci maddeye göre oluşturulan sınırlandırılmış alanlarda
aşağıda yer alan tedbirleri alır: 

a) Zararlı organizma tarafından bulaşık olduğu analizlerle tespit edilerek belirlenmiş
bitkilerin 100 m yarıçapı içinde bulunan aşağıdaki bitkileri derhal imha eder: 

1) Sağlık durumlarına bakılmaksızın, konukçu bitkileri.
2) Zararlı organizma tarafından bulaşık olduğu bilinen bitkileri.
3) Zararlı organizma tarafından muhtemel bulaşıklık belirtileri gösteren veya zararlı

organizma tarafından bulaşık olacağından şüphelenilen bitkileri.
b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine istisna olarak,

müdürlükler, resmi olarak tarihi değer taşıyan bitkiler olarak belirlenmiş münferit konukçu bit-
kilerin ortadan kaldırılmasına gerek olmadığına; 

1) Söz konusu konukçu bitkilerden, 6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına
göre numune alınması, bu madde uyarınca analizlerinin yapılması ve zararlı organizma tara-
fından bulaşık olmadığının teyit edilmesi,

2) Münferit konukçu bitkilerin veya söz konusu alanın zararlı organizmanın daha da
yayılmasına katkıda bulunmayacak şekilde vektörlerden uygun şekilde fiziksel olarak izole
edilmesi,

3) Zararlı organizmanın ve vektörlerinin yönetimi için uygun tarımsal uygulamaların
gerçekleştirilmesi,

4) Herhangi bir istisna yapılmadan önce ilgili müdürlüğün bu bendin (1) numaralı alt
bendinde atıfta bulunulan numune alma ve analiz sonuçları, (2) ve (3) numaralı alt bendinde
atıfta bulunulan tedbirler, bunların gerekçeleri ve bitkilerin konumu hakkında Genel Müdürlüğü
bilgilendirmesi ve Bakanlığın, bu tür bir istisna yapılan konukçu bitkilerin listesini ve konu-
munu yayımlaması,

5) Bu bitkilerin her birinin, vektörün uçuş döneminde, zararlı organizmanın belirtileri
ve fiziksel izolasyonun uygunluğunu kontrol etmek amacıyla resmi olarak denetlenmesi ve be-
lirtiler mevcut olduğunda bitkinin, zararlı organizmanın varlığı için numune alma ve analiz iş-
lemlerine tabi tutulması,

koşullarının tümünün yerine getirilmesi kaydıyla karar verebilir.
c) Müdürlükler, ISPM 31’e göre, bulaşık bitkilerin her birinin 100 m yarıçapı içinde

bulunan belirlenmiş bitkilerden numune alarak analiz yaptırmak üzere laboratuvara gönderir. 
ç) Müdürlükler, (a) bendinde belirtilen bitkilerin imha edilmesinden önce zararlı orga-

nizmanın vektörlerine ve bu vektörleri barındırabilen bitkilere karşı bitki sağlığı tedbirlerini
uygular. Bu tedbirler, uygun görüldüğü takdirde, bitkilerin imha edilmesini de içerir. 

d) Müdürlükler, mahallinde veya bulaşık alan içerisinde yer alan bu amaçla tasarlanmış
yakın bir yerde, zararlı organizmanın yayılışını engelleyecek şekilde (a) bendinde belirtilen
bitkileri ve bitki kısımlarını imha eder. 

e) Müdürlükler, bulaşıklığın kökenini belirlemek için uygun araştırmaları gerçekleştirir.
Sınırlandırılmış alan oluşturulmasından önce taşınmış olanlar da dâhil olmak üzere ilgili bula-
şıklık durumu ile bağlantılı olan belirlenmiş bitkileri izler. Bu araştırmaların sonuçları, ilgili
bitkilerin geldiği müdürlüklere, bu bitkilerin transit geçtiği müdürlüklere ve bu bitkilerin ta-
şındığı müdürlüklere iletilir ve ayrıca Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
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f) Müdürlükler, Bakanlık internet sayfasında yer alan Xylella Yaprak Yanıklığı Sürvey
Talimatına göre zararlı organizmanın varlığını yıllık sürveylerle izler. 6 ncı maddenin ilgili hü-
kümlerine uygun olarak belirti veren bitkilerle beraber bu bitkilerin yakınındaki belirti verme-
yen bitkilerin yanı sıra belirlenmiş bitkilere ilişkin görsel muayene, numune alma ve analiz iş-
lemlerini gerçekleştir. Tampon bölgelerde sürvey alanı, bulaşık alanı çevreleyen en az 1 km
genişlikteki bir alanda 100 m × 100 m’lik bölümlere, tampon bölgenin geri kalanında 1 km ×
1 km’lik bölümlere ayrılır ve bu bölümlerin her birinde, ilgili müdürlük belirti veren bitkilerle
beraber bu bitkilerin yakınındaki belirti vermeyen bitkileri de kapsayan görsel muayene, nu-
mune alma ve analiz işlemlerini gerçekleştirir.

g) Müdürlükler, zararlı organizmanın tehlikesi, ülkeye girişi ve yayılmasını engellemek
amacıyla alınacak tedbirler hakkında toplumu bilinçlendirir, sınırlandırılmış alanları belirten
yol işaretlerini yerleştirir.

ğ) Müdürlükler, gerektiğinde, özellikle bulunduğu konuma, kamu veya özel mülkiyet
veya sorumluluğu olan kişi veya tüzel kişiye ait olduğuna bakılmaksızın, bulaşık veya bula-
şıklığından şüphelenilen bitkilerin tümüne erişebilirlik ve uygun imha ile ilgili olarak, eradi-
kasyonu önleyecek, engelleyecek veya geciktirecek sebeplere yönelik tedbirleri alır.

h) Müdürlükler, ISPM 9 ve ISPM 14’e uygun entegre bir yaklaşım uygulayarak, zararlı
organizmanın eradikasyonuna ilişkin ilave tedbirleri alır.

ı) Müdürlükler, zararlı organizma ve vektörlerinin yönetimi için uygun bitki sağlığı ted-
birlerini uygular.

Koruma tedbirleri
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddeye istisna olarak, koruma alanı olarak ilan edilen bu-

laşık alanlardaki sorumlu resmi kurumlar, iki ila on birinci fıkralar arasında öngörülen sınırlama
tedbirlerini uygulamaya karar verebilir. 

(2) Müdürlükler, yedi ila on birinci fıkralar arasında atıfta bulunulan resmi sürveylere
dayanarak zararlı organizma ile bulaşık olduğu tespit edilen tüm bitkileri ortadan kaldırır. Söz
konusu ortadan kaldırma işlemi, zararlı organizmanın varlığının resmi olarak tanımlanmasından
hemen sonra gerçekleştirilir. Zararlı organizmanın ortadan kaldırılması sırasında ve bu işlem
sonrasında yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirler alınır. 

(3) Müdürlükler, ISPM 31’e uygun olarak, ikinci fıkrada belirtilen bitkilerin ve zararlı
organizma tarafından bulaşık olduğu tespit edilen bitkilerin 100 m yarıçapındaki konukçu bit-
kilerden numune alarak laboratuvarda analiz ettirir. Bu analiz işlemi, düzenli aralıklarla ve
yılda en az iki defa gerçekleştirilir. 

(4) Müdürlükler, ikinci fıkrada belirtilen bitkilerin imhasından önce, zararlı organiz-
manın vektörlerine ve bu vektörlerin konukçusu olabilecek bitkilere karşı uygun bitki sağlığı
tedbirlerini alır. Bu tedbirler, uygun görüldüğünde bitkilerin imhasını da içerir.

(5) Müdürlükler, mahallinde veya sınırlandırılmış alan içerisinde bu amaçla tasarlanmış
yakın bir alanda, zararlı organizmanın yayılmasını engelleyecek şekilde ikinci fıkrada belir-
lenmiş bitkileri ve bitki kısımlarını imha ettirir. 

(6) Müdürlükler, zararlı organizma ve vektörlerinin yönetimi için uygun kültürel ted-
birlerin uygulanmasını sağlar. 

(7) Müdürlükler, Bakanlık internet sayfasında yer alan Xylella Yaprak Yanıklığı Sürvey
Talimatını dikkate alarak, zararlı organizmanın mevcudiyetini asgari; 

a) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında atıfta bulunulan alanların yakınında, 
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b) Belirli kültürel, sosyal veya bilimsel değere sahip bitkilerin bulunduğu alanların ya-
kınında,

c) Bulaşık alan olarak listelenen ve müdürlük toprakları içerisinde olması halinde bu
bulaşık alanların sınırından itibaren en az 20 km mesafede,

bulunan yerlerde yıllık resmi sürveylerle izler.
(8) Yedinci fıkradaki sürveyler, 100 m × 100 m’lik karelerde yapılır. Müdürlükler, bu

karelerin her birinde 6 ncı maddenin ilgili hükümlerine uygun olarak belirti veren bitkilerle
beraber bu bitkilerin yakınındaki belirti vermeyen belirlenmiş bitkilere ilişkin görsel muayene,
numune alma ve analiz işlemlerini gerçekleştirir.

(9) Müdürlükler, yedinci fıkranın (c) bendinde atıfta bulunulan yerlerde, zararlı orga-
nizmanın mevcudiyetinin resmi olarak herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde durumu Ge-
nel Müdürlüğe ve diğer müdürlüklere derhal bildirir.

(10) Söz konusu koruma alanı birden fazla müdürlüğün üretim alanlarını kapsıyorsa,
sürveyler bulaşıklık tespit edilen İl Müdürlüğü koordinasyonu ile diğer müdürlüklerle birlikte
yürütülür.

(11) Yedinci fıkranın (c) bendi, tamamen koruma alanı olan ve en yakın müdürlük top-
raklarına 10 km'den daha fazla mesafede bulunan adalar açısından uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belirlenmiş Bitkilerin Ülke İçindeki Hareketi, İn Vitro Ortamda Büyüyen Belirlenmiş

Bitkilerin Ülke İçindeki Hareketleri, İzlenebilirlik, Belirlenmiş Bitkilerin Hareketleri

Hakkında Resmi Kontroller, Yetkilendirilmiş Alanlar Listesi, Tedbirlere İlişkin

Raporlama ve Bilgilendirme

Belirlenmiş bitkilerin ülke içindeki hareketi

MADDE 11 – (1) Bu madde hükümleri; tüm üretim dönemi boyunca in vitro olarak
yetiştirilen bitkiler veya Ek 2'de listelenen belirlenmiş bitki türlerine ait bitkiler dışındaki bit-
kilerin hareketi için uygulanır.

(2) Yaşamının en azından bir kısmını, 7 nci maddeye göre oluşturulmuş sınırlandırılmış
alanlarda geçiren belirlenmiş bitkilerin sınırlandırılmış alanların dışına ve bulaşık alandan tam-
pon bölgeye hareketi yasaktır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara istisna olarak, belirlenmiş bitkiler aşağıda bulunan koşul-
ların tamamının yerine getirildiği bir alanda yetiştirilmişse ve yetkilendirilmişse ülke içerisinde
hareket gerçekleşebilir:

a) Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki Yönet-
meliğe göre kayıtlı olması.

b) İlgili ISPM’ler göz önüne alınarak, sorumlu müdürlük tarafından zararlı organizma
ve vektörlerinin bulunmadığının belgelenmesi.

c) Vektörler aracılığı ile zararlı organizmanın girişine karşı fiziksel korumanın bulun-
ması.

ç) Yılda iki kez resmi denetimlere tabi tutulmuş ve zararlı organizma ile bulaşık olduğu
veya belirtilerin bulunduğu tespit edilen ve bu belirtilerin derhal ortadan kaldırıldığı ve söz ko-
nusu ortadan kaldırma işleminden önce zararlı organizmanın vektörlerine karşı uygun bitki
sağlığı işlemlerinin uygulandığı 100 metre genişliğinde bir bölge ile çevrili olması.
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d) Bitkilerin, yılın uygun zamanlarında, zararlı organizmanın vektörlerinden ari olma-
sını sağlayacak şekilde, gerekli olduğu takdirde bitkilerin ortadan kaldırılmasını da içeren bitki
sağlığı tedbirlerine tabi tutulması.

e) Bakanlık internet sayfasında Xylella Yaprak Yanıklığı Sürvey Talimatını dikkate ala-
rak, (ç) bendinde atıfta bulunulan bölge ile birlikte her yıl en az iki resmi denetime tabi tutul-
ması.

f) Söz konusu alanda belirlenmiş bitkilerin yetiştirilme süresi boyunca, zararlı organiz-
ma belirtilerinin ve vektörlerinin tespit edilmemesi veya şüpheli belirtiler gözlemlenmiş; ancak
laboratuvar tarafından analizlerle zararlı organizmanın olmadığının teyit edilmesi.

g) Belirlenmiş bitkilerin yetiştirilme süresi boyunca, (ç) bendinde belirtilen bölgede
herhangi bir zararlı organizma belirtisinin bulunmaması veya şüpheli belirtiler gözlemlenmiş;
ancak zararlı organizmanın olmadığının analiz yapılarak teyit edilmesi. 

(4) Her bir alandan, belirlenmiş bitkilerin her bir türünü temsil eden numuneler her yıl
en uygun zamanda alınarak laboratuvar tarafından analiz işlemine tabi tutulur ve zararlı orga-
nizmanın olmadığı, uluslararası geçerliliği kabul edilmiş analiz yöntemlerine uygun olarak
teyit edilir.

(5) Hareket zamanına en yakın zamanda, belirlenmiş bitki partileri; ISPM 31’e göre,
%1 veya daha üstü bulaşık bitkinin varlığını % 99 güvenilirlik ile tespit edebilen ve özellikle
zararlı organizmanın şüpheli belirtilerini taşıyan bitkilere odaklanmış bir numune planı kulla-
nılarak görsel kontrol, numune ve uluslararası geçerli test metotlarına göre yapılan bir mole-
küler teste tabi tutulur. 

(6) Birinci ve beşinci fıkralara istisna olarak, tohumları haricinde dikim amaçlı dormant
dönemdeki asmaların ülke içerisindeki sınırlandırılmış alanların içerisinde veya dışına taşın-
ması için; 

a) Bitkinin, Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki
Yönetmeliğe göre kayıtlı bir yerde büyümüş olması,

b) Harekete mümkün olan en yakın zamanda, yetkilendirilmiş bir ısıl işlem tesisinde
uygun ısıl işlemden geçirilmesi; bu amaçla dormant bitkilerin ilgili EPPO standartlarına uygun
olarak 50oC’ye getirilmiş su içerisine 45 dakika batırılması,

koşullarının her ikisinin de gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
(7) Hareketten önce, belirlenmiş bitki partileri, zararlı organizmanın vektörlerinden her-

hangi birine karşı bitki sağlığı tedbirlerine tabi tutulur.
(8) Sınırlandırılmış alanın içinde veya dışına hareket eden belirlenmiş bitkiler, zararlı

organizma veya vektörlerinin bulaşmasını engelleyecek şekilde kapalı konteynırlarda veya amba-
lajlarda taşınır.

(9) Yaşamlarının en azından belirli bir bölümünde sınırlandırılmış alanda yetiştirilen
belirlenmiş bitkilerin, yalnızca bitki pasaportunun eşlik etmesi koşulu ile ülke topraklarında
taşınmasına izin verilir. 

(10) Sınırlandırılmış alanda yetiştirilmemiş konukçu bitkilerin ise yalnızca; 
a) Zararlı organizmanın varlığına yönelik olarak uluslararası standartlara uygun şekilde

analiz yapmanın yanı sıra Bakanlık internet sayfasında Xylella Yaprak Yanıklığı Sürvey Tali-
matını dikkate alarak yıllık sürvey ve zararlı organizmanın belirtileri ile ilgili olarak da numune
alma işlemine tabi olan bir alanda yetiştirilmiş olması,
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b) Bu bitkilere, bitki pasaportunun eşlik ediyor olması,
koşullarını sağlaması durumunda ülke içinde taşınmasına izin verilir.
(11) Bununla birlikte, Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea

L., Polygala myrtifolia L. ve Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb’in, tohumları hariç, dikim amaçlı
bitkilerin; %5 oranındaki bulaşık bitkinin %99 güven aralığı ile tespit edilebildiği bir numune
planı kullanılarak belirtilen zararlı organizmanın bulunmadığının teyit edildiği uluslararası
standartlara uygun analizlere tabi tutulmalarının yanı sıra; Bakanlığın web sayfasında yer alan
Xylella fastidiosa sürvey talimatı göz önünde bulundurularak yıllık olarak numunelerin ve res-
mi kontrollerin yürütüldüğü bir alanda yetiştirilmeleri durumunda ülke içerisinde dolaşımlarına
izin verilecektir. Ek olarak, ülke içinde hareket edecek olan ekime yönelik her bir Polygala
myrtifolia L.'nin üretim alanından ilk hareketinden önce, hareket zamanına mümkün olan en
yakın zamanda, %5 oranındaki bulaşık bitkinin %99 güven aralığı ile tespit edilebildiği bir nu-
mune planı kullanılarak belirtilen zararlı organizmanın bulunmadığının teyit edildiği uluslar-
arası standartlara uygun analizlere tabi tutulmalarının yanı sıra; Bakanlığın web sayfasında yer
alan Xylella fastidiosa sürvey talimatı göz önünde bulundurularak resmi görsel muayene ve
numune almaya tabi tutulacaktır. 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına istisna olarak, zararlı orga-
nizmanın varlığı, tek bir analiz ile taranır ve sonuçların pozitif çıkması durumunda zararlı or-
ganizma varlığı uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilecek en az bir pozitif mo-
leküler analiz ile tespit edilir. Zararlı organizmanın ve alt türlerinin tespitine yönelik söz konusu
analizler Bakanlık veri tabanında listelenir.

(12) Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönet-
melik hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu maddenin on ve on birinci fıkralarında atıfta bu-
lunulan konukçu bitkileri; ticaret, iş veya meslek dışında kendi kullanımı için edinen kişiler
için söz konusu bitkilerin hareketi sırasında bitki pasaportuna gerek yoktur.

(13) On ila on ikinci fıkralardaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, Juglans regia L.,
Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P.amygdalus × P.persica, P.armeniaca L., P.avium
(L.) L., P.cerasus L., P.domestica L., P.domestica × P.salicina, P.dulcis (Mill.) D.A. Webb, P.per-
sica (L.) Batsch ve P.salicina Lindley türlerine ait olan ve sınırlandırılmış alanların dışında ye-
tiştirilen ve ömürlerinin en azından bir kısmını zararlılara karşı dayanıklı tesislerde geçirmiş
olan, ön temel ana materyal ve ön temel materyallerin ülke içindeki hareketlerine, hareket ön-
cesi mümkün olan en kısa süre içerisinde zararlı organizmanın varlığına yönelik olarak ulus-
lararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilen görsel muayene, numune ve moleküler analiz
işlemlerine tabi tutulmuşlarsa ve bitki pasaportu eşlik ediyorsa izin verilir.

(14) Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönet-
melik hükümleri saklı kalmak koşuluyla, on üçüncü fıkrada atıfta bulunulan ön temel ana ma-
teryal ve ön temel materyalleri ticaret, iş veya meslek dışında kendi kullanımı için edinen kişiler
için söz konusu bitkilerin hareketi sırasında bitki pasaportuna gerek yoktur.

İn vitro ortamda büyüyen belirlenmiş bitkilerin ülke içindeki hareketleri
MADDE 12 – (1) Bütün üretim dönemi boyunca in vitro ortamda büyümüş ve yaşa-

mının en azından bir kısmını 7 nci maddeye göre oluşturulan sınırlandırılmış alanlarda geçiren
belirlenmiş bitkiler yalnızca aşağıdaki şartları yerine getiren bir yerde büyümeleri halinde, sı-
nırlandırılmış alanın dışına ve bulaşık alandan tampon bölgeye hareket edebilir:

a) Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki Yönetmeliğe
göre kayıtlı olması,
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b) İlgili ISPM’ler göz önüne alınarak, sorumlu müdürlük tarafından zararlı organizma
ve vektörlerinin bu yerde bulunmadığının belgelenmesi,

c) Vektörler aracılığı ile zararlı organizmanın girişine karşı fiziksel koruma bulunması,
ç) Yıllık olarak en az iki kere uygun zamanlarda resmi denetime tabi olması,
d) Belirlenmiş bitkilerin büyüme dönemi boyunca, ne zararlı organizmanın belirtilerinin

ne de vektörlerinin alanda bulunmaması veya şüpheli belirtilerin gözlemlendiği bitkilerde ya-
pılan analizlerle zararlı organizmanın bulunmadığının doğrulanması.

(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan belirlenmiş bitkiler steril şartlar altında şeffaf kon-
teynırlarda büyüyorsa ve aşağıdaki şartlardan birini karşılıyorsa sınırlandırılmış alanın dışına
ve bulaşık alandan tampon bölgeye hareket edebilir:

a) Tohumdan büyütülmesi,
b) Ülke içerisinde zararlı organizmadan ari bir alanda yetiştirilen ve analizlerle zararlı

organizmanın bulunmadığı tespit edilen ana bitkiden steril şartlarda çoğaltılması,
c) Birinci fıkrada atıfta bulunulan şartların yerine getirildiği alanda büyüyen ve analiz-

lerle zararlı organizmanın bulunmadığı tespit edilen ana bitkiden steril şartlarda çoğaltılması. 
(3) Birinci fıkrada atıfta bulunulan belirlenmiş bitkiler, şeffaf konteynırlar ile zararlı

organizmanın vektörleri ile bulaştırılmasını engelleyen steril şartlarda taşınır.
(4) Belirlenmiş bitkilere, Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hak-

kındaki Yönetmeliğe göre hazırlanan bitki pasaportu eşlik eder.
İzlenebilirlik

MADDE 13 – (1) Yaşamlarının en azından bir kısmında sınırlandırılmış alanda yetiş-
tirilen veya sınırlandırılmış alan boyunca taşınan belirlenmiş bitkileri alan ve satan operatörler,
tedarik edilen her bir partinin ve onu alan ve satan operatörün kaydını tutar.

(2) Ayrıca, birinci fıkra, hiçbir zaman sınırlandırılmış alanda yetiştirilmemiş olan Cof-
fea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. ve
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb türlerinin ekimine yönelik bitkilerin temini için de geçerlidir.

(3) Operatörler, ilgili partinin kendilerine temin edildiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca
birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kayıtları tutar.

(4) Birinci fıkrada belirtilen operatörler, kendileri tarafından tedarik edilen veya alınan
her bir parti konusunda ilgili müdürlüğü derhal bilgilendirir. Bu bilgi, bitki pasaportunun men-
şei, gönderici, alıcı, varış yeri, bireysel seri numarası, hafta veya parti numarasını, ilgili lot ve
miktarını içerir. 

(5) Dördüncü fıkraya uygun olarak bilgileri alan sorumlu müdürlük derhal ilgili partinin
varış yerinin sorumlu müdürlüğünü bilgilendirir.

(6) Talep üzerine müdürlükler, dördüncü fıkrada belirtilen bilgiyi Bakanlığa sağlar.
Belirlenmiş bitkilerin hareketleri hakkında resmi kontroller

MADDE 14 – (1) Müdürlükler, sınırlandırılmış alandan dışarı veya bulaşık alandan
tampon bölgeye hareket eden belirlenmiş bitkiler üzerinde düzenli resmi kontroller yürütür.
Bu kontroller en azından; 

a) Belirlenmiş bitkilerin bulaşık alanlardan tampon bölgelere taşındığı noktalarda,
b) Belirlenmiş bitkilerin tampon bölgelerden sınırlandırılmamış alanlara taşındığı nok-

talarda,
c) Tampon bölgedeki belirlenmiş bitkilerin varış yerlerinde,
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ç) Sınırlandırılmamış alanlardaki varış yerlerinde,
gerçekleştirilir.
(2) Kontroller, belge kontrolünü ve belirlenmiş bitkilerin kimlik kontrolünü içerir ve

belirlenmiş bitkilerin lokasyonuna, mülkiyetine veya onlardan sorumlu kişi veya tüzel kişiliğe
bakılmaksızın gerçekleştirilir. 

(3) Kontrollerin yoğunluğu; bitkinin zararlı organizmayı, bilinen veya potansiyel vek-
törlerini taşıma riski, partinin geldiği yer, bitkinin duyarlılık derecesi ve hareketten sorumlu
operatörün bu Yönetmeliğe ve zararlı organizmayı eradike etmek ve koruma tedbirlerini almak
gibi diğer tedbirleri almadaki uyumu dikkate alınarak belirlenir.

(4) Bu kontroller, 11 inci maddede getirilen şartların karşılanmadığını gösterdiğinde,
kontrolleri gerçekleştiren müdürlük, uygunsuz bitkiyi mahallinde veya yakın bir lokasyonda
derhal imha eder. Bu eylem, imha sırasında ve sonrasında, bitkinin taşıdığı zararlı organizmanın
veya vektörünün yayılmasını önlemek için tüm gerekli tedbirler dikkate alınarak gerçekleşti-
rilir.

Yetkilendirilmiş alanlar listesi
MADDE 15 – (1) Müdürlükler, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak yet-

kilendirilmiş bütün alanların bir listesini oluşturur, günceller ve listeyi talep edilmesi duru-
munda Bakanlığa sunar. 

(2) Müdürlüklerden alınan bilgilere dayanılarak Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş alan-
ların listesini oluşturur ve günceller. 

Tedbirlere ilişkin raporlama ve bilgilendirme
MADDE 16 – (1) Müdürlükler 6, 7, 9, 10 ve 14 üncü maddelere uygun olarak alınmış

tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarına ilişkin bir raporu ve takip eden yılda alınacak her bir
tedbirin programlandığı zamanı içeren bir planı her yıl 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bil-
dirir. 

(2) Müdürlükler, 10 uncu maddeye uygun olarak koruma tedbirlerini uygulamaya karar
vermeleri durumunda, koruma tedbirlerini, alınan veya alınması amaçlanan tedbirleri uygula-
mak için gerekçelerini derhal Bakanlığa bildirir. 

(3) Müdürlükler, zararlı organizmanın varlığının tespiti halinde olası tehlikeleri hak-
kında tüm paydaşları bilgilendirerek farkındalık oluşturmakla yükümlüdür. Bu amaçla, liflet,
broşür, afiş bastırılabilir ve internet sayfalarından bilgilendirme yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, Xylella Yaprak Yanıklığı (Xylella fastidiosa (Wells

et al)) ile mücadele hakkında 18/5/2015 tarihli ve 2015/789/AB sayılı Konsolide Komisyon
Uygulama Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 

İdari yaptırımlar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı

Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

19 Ocak 2019 – Sayı : 30660                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ocak 2019 – Sayı : 30660



19 Ocak 2019 – Sayı : 30660                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ocak 2019 – Sayı : 30660



19 Ocak 2019 – Sayı : 30660                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ocak 2019 – Sayı : 30660



19 Ocak 2019 – Sayı : 30660                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ocak 2019 – Sayı : 30660



19 Ocak 2019 – Sayı : 30660                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/17)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/9)

MADDE 1 – 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’in 10 uncu mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından

laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 15/2/2019 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/1/2019 tarihli ve 555 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kon-

tenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım

ile kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.

(2) Tarife kontenjanı, 9/8/2018 tarihli ve 18 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe

konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulan-

masına İlişkin Karar kapsamında uygulanan ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere

aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın 5 ABD Doları/

kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenlerinin ithalatında 3 (üç) dönem için tabloda göste-

rilen miktarlarda açılmıştır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/3/2018 30373

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2018 30445
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Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla

“İthalat İşlemleri”, “E-imza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edi-

lerek elektronik imza ile yapılır. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İş-

lemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekra-

nında Belge Türü olarak “TPS-0951-İthal Lisansı (Korunma-Otonom)”, Tebliğ/Karar olarak

bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve

belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik

imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.
(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-

meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde
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tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye
kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi
ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın

4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.

(2) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen her bir dönemde verilecek tarife kontenja-

nının %80’i, ithal lisansı başvurusunun yapıldığı yıldan önceki 2 (iki) takvim yılı içerisinde

tarife kontenjanı açılan eşyanın ithalatını yapmış olan başvuru sahiplerine, geri kalanı ise ilgili

dönemde anılan eşya ithalatı bulunmayanlara dağıtılır.

(3) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 10 tonu geçemez. Bir ithal

lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(4) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru

sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş ol-

ması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın

tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzen-

lenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan

başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen

23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-

nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının

Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta

adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş)

iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış

olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-

best dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin

bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

(6) İthal lisansı devredilemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri

çerçevesinde 2018 yılının ikinci yarısında süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2019

yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamakta-

dır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kal-

ma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşılarında belirtilen tarihlerde

sona ermiştir.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kal-

ma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruştur-

ması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
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Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci

maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya
damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden
geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi ge-
reğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda
yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket et-
tiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona erme-
sinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı id-
diasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mev-
cuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik
eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri
esastır.

(3) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tari-
hinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın
aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(4) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
(5) Başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci

ile iletişime geçilebilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00, Faks: +90 312 204 86 33
İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat
(6) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin

beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden geçirme so-
ruşturması” başlatılır.

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme
soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/2)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mevduat/katılım fonu (Resmi kuruluşlardan kabul edilenler hariç).”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 11/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945

16- 8/11/2017 30234

17- 9/5/2018 30416

18- 9/8/2018 30504

19- 14/8/2018 30509

20- 22/12/2018 30633
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ İÇİN EĞİTİM 

HİZMETİ ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE 

GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Doya Numarası : 2018/36 

1- Kuruluşun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No:32 06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348-204 

2626-204 2878  

  Fax no: +90 (312) 2128158  

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hizmet Alımı- SDTI(Similatör Koçu), OJTI (İşbaşı 

Eğitmeni), Sınıf Eğitmeni, Kurs Tasarımcısı, CISM 

(Kritik Hadise Stres Yönetimi) olmak üzere 102 kişi için 

Hava Trafik Kontrolörleri Eğitimleri 

b) Yapılacağı yer : Kuruluşumuz yöneticilerine ve eğitime katılacak 

personele EADA 340 standartları hakkında bilgi 

edinilmesini sağlamak üzere Kuruluşumuz ve yüklenici 

tarafından belirlenecek bir yerde (Türkiye)’de 2 (iki) 

günlük çalıştay düzenlenecektir. Eğitimler ise 

yüklenicinin eğitim tesislerinde verilecektir.   

c) Süresi  : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

540 (beşyüzkırk) takvim günüdür.  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı  

b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 10:00  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ünci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge,  

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 

sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 

ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. İş akış program taslağı.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak “İsteklinin daha önce sektörde yeralan Ulusal/Uluslararası 

Kurum/Kuruluşlarda görev yapan Hava Trafik Kontrolörlerine vermiş olduğu EASA 340 

Standartlarında vermiş olduğu eğitimler.” kabul edilecektir.  

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

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50,-TL(ElliTürkLirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-

136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 

isteklilerde aranmaz.)  

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

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu 

odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13.Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.  521/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.01.2019  Karar No:7275 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Aladdin Middle East Ltd. 

• MERKEZ ADRESİ : 100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas 67202 U.S.A. 

• TEBLİGAT ADRESİ : İran Caddesi Karum İş Merkezi F Blok No:21/394 

Kavaklıdere Çankaya ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 16.04.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.249 hektar  

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Siirt 

• PAFTA NUMARASI : L47-c3 

KARAR: 

Aladdin Middle East Ltd.’nin Siirt ilinde 15.249 hektarlık L47-c3 paftası için petrol arama 

ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir. 544/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

15.01.2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Fizyopatoloji Anabilim Dalı’na 1 Profesör alınacağı şeklindeki ilanımız 

sehven hatalı olarak yayınlanmıştır. İlanı düzeltir, Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak talep 

ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 645/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

 629/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

 630/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

 633/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 636/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 637/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 638/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 622/10/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 643/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 642/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 

 

 623/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

 
 624/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

 
 625/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 

 626/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 

 627/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 424/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 425/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 426/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Xylella Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:

2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/9)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2019/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


