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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK
FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Başvurularda ilgililerden aşağıdaki belgelere sahip olma şartları
aranır:
a) Çevre görevlisi belgesi başvurusunda:
1) Eğitim durumunu gösteren lisans ve/veya lisansüstü diploma/mezun olduğunu gösterir belge.
2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.
b) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi başvurusunda:
1) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.
c) Çevre danışmanlık yeterlik belgesi başvurusunda:
1) Firmanın, çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite,
proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.
(2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu, ilgili tarafından elektronik ortamdan
alınır ve sisteme yüklenilir.
(3) Belge başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına
yatırılması gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin
ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Başvuruda istenilen belgeler, Bakanlık ve söz konusu
kurum/kuruluşların veri tabanı alt yapılarında gerekli entegrasyon sağlanıncaya kadar istenmeye
devam edilecek olup, gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kurum/kuruluşların elektronik
servis ağı üzerinden temin edilecektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3B ve Ek-3C’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’nin (b) ve (j) maddeleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“b) Özel laboratuvar şirketinin faaliyet alanın çevresel ölçüm, analiz ve raporlama vb.
olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi Bakanlıkça incelenir.”
“j) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi,”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE
AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Sınava başvuru, Bakanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak adayın fotoğrafı, nüfus bilgileri, KPSS puanı, yükseköğrenimini bitirdiğine dair belge, avukatlık ruhsatnamesi ve özgeçmişinin de bulunduğu başvuru formuyla elektronik ortamda
yapılır.
(2) Başvuru formunda yer alan belge ve bilgilerin teyidi ilgili kurum ve kuruluşlardan
Bakanlıkça yapılır.
(3) Bu Yönetmelikte yer alan giriş sınavı ve Sınav Komisyonuyla ilgili sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/6/2013

28670

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Bakanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak adayın fotoğrafı, nüfus bilgileri, KPSS puanı,
yükseköğrenimini bitirdiğine dair belge ve özgeçmişinin de bulunduğu başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır.
(2) Başvuru formunda yer alan belge ve bilgilerin teyidi ilgili kurum ve kuruluşlardan
Bakanlıkça yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/12/2011
28150
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
124/9/2013
28775
230/10/2016
29873
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (p) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (z) ve (aa) bentleri eklenmiştir.
“b) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Proje İlerleme
Raporu hazırlamak ve sunmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları,”
“p) Denetim: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, inşaat
öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin, kararın verilmesine esas teşkil eden
şartlar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların bütününü,”
“z) Proje İlerleme Raporu: ÇED Olumlu Kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen
periyotlarda yatırımın başlangıç, inşaat ve işletme sonrasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu,
aa) İzleme: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu" kararı alındıktan sonra, Proje İlerleme Raporuna göre yapılan değerlendirmeleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Proje sahibi tarafından yetkilendirilen, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar Ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını
Bakanlığa sunar.
(2) ÇED Gereklidir Kararı verilen projeler için, proje sahibi tarafından yetkilendirilen,
Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇED Başvuru Dosyası Bakanlığa sunulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla,
proje sahibi tarafından yetkilendirilen Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından;
Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve
eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı Bakanlığa sunulur.
Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedeli proje sahibi tarafından ödenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkra eklenmiştir.
“(1) Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Nihai ÇED Raporu ve/veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje
Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve denetler.”
“(5) ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’ nu, Bakanlıkça yeterlik
verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntem Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE
SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/4/2008 tarihli ve 26847 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketin aşağıdaki şartları taşıması
gerekmektedir:
a) Şirketin Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı olması.
b) Türk Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin faaliyet konuları arasında ısı veya sıhhî sıcak
suya ilişkin cihaz ve ekipmanlarının satışı, projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma
enerjisi ve sıhhî sıcak su tüketimlerinin aylık veya belirli dönemlerde ölçülmesi ve ısıtma ve
sıhhî sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylaştırılması konularının yer alması.
c) Şirketin, en az 1000 bağımsız bölüm kullanıcısına ait ısı gider paylaşım cihazlarının
bir aylık tüketim değerlerini en fazla 5 iş günü içinde okuyup, ısı gider paylaşım bilgilerini
bina yöneticisi, bina sahibi veya enerji yöneticisine teslim edebilir kabiliyette olması.
ç) Şirketin, bina ısıtma gider paylaşımı hizmeti kapsamında bağımsız bölüm kullanıcılarına yönelik tespit edilen, ölçülen verileri en az 5 yıl süre ile dijital ortamda veri kaybına imkan vermeyecek şekilde saklayacak imkana sahip olması.
d) Şirketin, bünyesinde en az bir adedi makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin
mühendislik fakültelerinden mezun olan en az üç adet teknik personel ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli bir personel bulunması.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci
ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.
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“Yeterlilik Belgesi, müellifin başvurusu üzerine yapılan değerlendirme sonucuna göre
hazırlanır. Belge verilmeyecek ise veya yenilenme istendiğinde yenilenmesine gerek görülmüyor ise, durum müellife yazılı olarak tebliğ edilir.
Müellif, niteliklerinde olan değişmeler sebebiyle grup ilerlemesi talebiyle Bakanlığa
başvurabilir. Müellifin bu başvurusu değerlendirilir. Şartlarını taşıyor ise, yeterlilik belgesinin
yenilenmesine gidilir; yenileme şartlarının bulunmadığının anlaşılması hâlinde, durum yazılı
olarak müellife tebliğ olunur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/1/2006

26046

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/1/2019

30663

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/11/2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu Sicil
Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “fotoğrafları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya
fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Resmî senede “okudum” ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmî senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi
imza yerini mühürler.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı
bulunduğu Bakan yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi alabilmek için aşağıdaki şartlar sağlanır:
a) Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamı mimar veya inşaat,
makine ve elektrik mühendislerine ait ve faaliyet konusu sadece yapı denetimi olarak seçilmiş
olmalı.
b) Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olmalı.
c) Kuruluş ortakları, mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi olmalı, ek-13’teki form-11’e uygun taahhütte bulunmalı, meslek odasına kayıt olmalı, sabıka kaydı olmamalı, kuruluşça yetkilendirilen şirket müdürü ve ortakları noter tasdikli imza
sirküsüne diğer kuruluş ortakları noter tasdikli imza beyanına sahip olmalı ve T.C. kimlik numarasını
sunmalı.
ç) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;
1) Bir proje ve uygulama denetçisi mimar,
2) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
3) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
4) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi,
5) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi
denetim sorumluluğu üstleneceğine dair ek-14’teki form-12'ye uygun taahhütte bulunmalı, noterlikçe tasdikli imza beyanları olmalı ve çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşmeler ile T.C. kimlik numaralarını sunmalıdır.
(2) Başvurunun uygun görülmesi hâlinde, Merkez Yapı Denetim Komisyonunca ek-15’te
gösterilen form-13’e uygun, yapı denetim izin belgesi tanzim edilir. Verilen izin belgesi üç yıl
için geçerlidir. İzin belgesini vize ettirmek isteyenlerden Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen şartlar da aranır. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin belgesinin kullanımına izin verilmez. Vize süresinin sona ermesini müteakip 90 takvim günü içerisinde belgesini
vize ettirmeyen yapı denetim kuruluşunun belgesi Bakanlıkça geçici olarak geri alınır.”
“(7) Kuruluşun durumu ile ilgili olarak yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi
birinde değişiklik olması hâlinde, kuruluş değişiklikleri en geç on beş gün içinde Merkez Yapı
Denetim Komisyonuna bildirir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Denetçi belgesi aşağıdaki şartları taşıyan mimar ve mühendislere verilir:
a) Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olması.
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b) Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya
engel bir durumu olmadığının ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmesi.
c) Mimar veya ilgili mühendis olması.
ç) İlgili meslek odasına kayıtlı olması.
d) T.C. kimlik numarasına sahip olması.
e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydının bulunmaması.
f) Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalıştığına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan
alınacak belgeler.
g) Laboratuvar denetçisi mühendisler için beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılı
ilgili alanda olmak üzere laboratuvarda çalışıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak
belgeler.
ğ) Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisleri için beş yıllık fiili meslek süresinin
en az üç yılında proje hazırlanması ya da incelenmesi konularında fiilen görev yaptığına dair
ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.
(4) Başvuru tarihi itibariyle bir kamu kuruluşunda çalışmakta olan mimar ve mühendislerin sahip oldukları mesleki deneyimleri, çalıştıkları mesleki ihtisas alanları ve çalışma süreleri
belirtilecek şekilde görev yaptıkları kurumlardan alınacak belgeler ile belgelendirilir.
(5) Serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühendis ve mimarların, mesleki deneyimleri ve çalışma süreleri, çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı ile ilgili kamu
kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanan belge
ile belgelendirilir. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmalar ilgili sosyal güvenlik kurumundan teyit edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin,
adli sicil kaydı bulunmamalı, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı
olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmeli,
denetim sorumluluğu üstlenileceğine ilişkin olarak ek-14’te gösterilen form-12’ye uygun taahhüdü
bulunmalı, noterlikçe tasdikli imza beyanı olmalı ve T.C. kimlik numarası İl Yapı Denetim
Komisyonuna sunulmalıdır. Yapı denetim kuruluşunda görev alacak yardımcı kontrol elemanlarının ise Mimar veya ilgili Mühendis veya ilgili Teknik Öğretmen veya ilgili Yüksek Tekniker
veya ilgili Tekniker veya ilgili Teknisyen olması, Mimar ve Mühendis olanların ilgili meslek
odasına kayıtlı olması, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak
yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmeli, adli
sicil kaydı bulunmamalı, ek-19’da gösterilen form-17’ye uygun taahhüdü bulunmalı ve T.C.
kimlik numarası İl Yapı Denetim Komisyonuna sunulmalıdır. Yapı denetim kuruluşu ile istihdam edilecek denetçi ve yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve
sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-18 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/2/2008

26778

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12345678910-

31/7/2009
7/8/2010
1/7/2011
3/4/2012
14/4/2012
5/2/2013
22/8/2015
28/1/2016
13/6/2018
29/12/2018

27305
27665
27981
28253
28264
28550
29453
29607
30450
30640

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE
KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile aşağıda belirtilen kişilerce, Bitki Koruma
Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak isteyen kişilerce, aşağıdaki bilgi ve
belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan
ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir. Bu bilgi ve belgelerden başvuruda bulunulan il müdürlüğünde daha önce mevcut olanlar ile il müdürlüğünce oluşturulan belgeler tekrar talep edilmez.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi almak isteyen bayilerce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik
imzayla başvuru yapılabilir. Bu bilgi ve belgelerden başvuruda bulunulan il müdürlüğünde
daha önce mevcut olanlar ile il müdürlüğünce oluşturulan belgeler bayiden tekrar talep edilmez.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 üncü maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müdürlükçe oluşturulan belgeler
hariç bulundukları yerdeki Müdürlüğe dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve
elektronik imzayla başvuru yapılabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 üncü maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen kişilerce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müdürlükçe oluşturulan belgeler
hariç bulundukları yerdeki Müdürlüğe dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve
elektronik imzayla başvuru yapılabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Üretici kayıt defteri, her sayfası dört suretten oluşacak şekilde elli sayfalık koçanlar
halinde ve her bir sayfasına ayrı seri numarası verilerek bastırılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere, il müdürlüğü bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube
müdürlükleri veya ilçe müdürlükleri tarafından eğitim konuları dikkate alınarak her yılın ocak,
nisan, temmuz veya ekim aylarında eğitim düzenlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekleri, Ek-1, Ek-2, Ek-4, Ek-5 ve Ek-7 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/12/2014

29194
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA
ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile
(a) ve (b) bentleri, üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgili müdürlüğe şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile başvuruda bulunan operatörler aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde kayıt altına alınır ve
kayıt numarası verilir.
a) Bakanlığın üretim yeri ve konuları ile ilgili kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan operatör, ilgili müdürlüğe müracaat eder. Müracaatta ilgili müdürlükler 15/5/2009
tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme
ve Denetleme Yönetmeliği gereğince verilen üretici/yetiştirici/bayilik belgelerinden faaliyet
alanları ile ilgili olanlarının kayıtlarını kontrol eder ve Ek-2’de yer alan başvuru formunu düzenler. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış
yeri, depo, sera gibi yerler ile ilgili bilgi verir.
b) Müdürlükçe operatöre ait alanın ve ofis şartlarının denetlenmesi için operatöre randevu verilir.”
“a) Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler, ilgili müdürlüğe müracaat ederler. Müdürlük, Bakanlığın üretim yeri ve konuları ile ilgili
kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan operatörün Ek-2’deki başvuru formunu düzenler. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve bunların ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo gibi yerlerle ilgili bilgi verir.
b) Müdürlük, yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak
operatörlerin Ek-3’teki kayıt altına alınanların uymaya mecbur olduğu hususları içeren taahhütname imzalatarak Ek-4’teki örneğe uygun kayıt sertifikası verir.”
“ç) Kayıtlı yemeklik patates üreticileri, her üretim sezonunda üretime başlamadan önce
üretim yerine ait bilgilerle ilgili müdürlüğe müracaat etmek zorundadırlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/1/2011

27813
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN
HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel
ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“h) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini,
ı) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Deneysel veya diğer bilimsel amaçlar için kullanılan veya kullanılması planlanan
tüm hayvanların üretimi, tedariki ve kullanımıyla uğraşan tüm gerçek ve tüzel kişiler yer onaylarını yaptırmaları zorunludur. Bu amaçla, bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde
aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte
mülki idari amirliğine müracaat edilir.
a) Ek-3’e uygun olarak kuruluşun sahibi veya idaresinden yetkili kişi tarafından doldurulmuş beyanname,
b) Kuruluşun yerini belirleyen, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri içeren vaziyet
planı veya hali hazır durumunu gösteren plan,
c) Kuruluşun tüm bölümlerini içeren detaylı ve teknik kurallarına göre hazırlanmış, ölçeği belli, bu konuda yetkili mühendis ya da mimar tarafından imzalanmış kat planı,
ç) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda
kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, kuruluş yetkilisince bu bilgi ve
belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.
(2) İl müdürlüğüne ulaşan belgeler bu konuda sorumlu birim tarafından incelendikten
sonra bilgi ve belgeleri uygun görülen kuruluşa ait planlar ve beyanname il müdürlüğünce ilgili
enstitü müdürlüğüne 15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gönderilerek uygunlukları hakkında yazılı görüş sorulur.”
“(6) İl müdürlüğüne fiziki olarak teslim edilen belgelerin genişliği 21 cm, yüksekliği
ise 29,7 cm’den (A4 boyutundan) büyük olması halinde belgelerin kopyasının elektronik ortama aktarılması işlemi müracaat sahibi sorumluluğundadır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kuruluş izni alarak onaylı planlarına göre kuruluşlarını yapmış olan gerçek ve
tüzel kişiler, çalışma izni almak için, bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte
mülki idari amirliğine müracaat edilir.
a) Kuruluş sorumlu yöneticisi olan veteriner hekim ile laboratuvarda çalışacak olan diğer veteriner hekimlerin bulundukları meslek odalarından almış oldukları belge ve sözleşme,
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak devlet memuru ve işçi statüsündeki personel için ise
görevlendirme yazısı ve bu personelin diploma suretleri,

8 Temmuz 2019 – Sayı : 30825 (Mükerrer)

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

b) Hayvan sağlığı ve hayvan refahı amacıyla kuruluşta kullanılacak aletlerin teknik
özellik ve kapasiteleri ile kullanılacak olan kimyasal ve biyolojik madde gibi materyallerin listeleri,
c) Kuruluşta çalışacak uzmanların uzmanlık alanlarını gösterir belge suretleri ve personel listesi,
ç) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden
alınan fiziki veya elektronik ortamda oluşturulmuş ve onaylanmış belge, kamu kurum ve kuruluşlarında ise ilgili birimlerince hazırlanmış sivil savunma planı ve acil durum eylem planı
kopyası,
d) Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının elektronik ortamda
beyanı,
e) Genetiği değiştirilmiş organizma veya genetiği değiştirilmiş hayvan üretimi yapan
kuruluşlar için faaliyetlerini her yılsonu Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bildireceklerine dair beyan,
f) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda
kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, kuruluş yetkilisince bu bilgi ve
belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.”
“(3) Mahallinde incelemesi de uygun bulunan kuruluşa ait birinci ve ikinci fıkralardaki
belgelerin elektronik ortama aktarılmış birer sureti il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir. Bilgi ve belgeleri incelenen kuruluşlar gerek görüldüğünde Genel Müdürlükçe de mahallinde incelenebilir. Genel Müdürlükçe bilgi ve belgeleri uygun görülen kuruluşlara fiziki veya
elektronik ortamda düzenlenmiş çalışma izni verilir. Çalışma izni, ilgili valiliğe yazı ile bildirilir.
(4) Çalışma izni gerçek ve tüzel kişi adı, adresi ve faaliyet alanı için geçerlidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Prosedürler Bakanlıktan izinli kullanıcı kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Kullanıcı
kuruluş dışında gerçekleştirilecek prosedürler için İl Müdürlüğünden önceden izin alınması
zorunludur. İzin için proje yöneticisi; proje özeti, prosedürde kullanılacak hayvan sayısı ve türleri ile prosedürün uygulanacağı yer hakkında açıklama içeren bilgilerle il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir. Gerektiğinde il müdürlüğü
veya Bakanlık projenin uygulanacağı yerde hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahına
uygunluğu için inceleme yapar. İzin proje çerçevesinde gerçekleştirilecek prosedürler için verilir ve proje süresince geçerlidir. Proje bazlı izinler en fazla üç yıl süreli olabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Verilen çalışma izni; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi adı, adresi ve faaliyet alanı
için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izninin yenilenmesi zorunludur.
(3) Kuruluşun sahibi tarafından kapatılması, sahip veya unvan değiştirilmesi hallerinde,
durum en az bir ay önceden Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere ıslak veya elektronik imzalı
bir dilekçe ile mülki idari amirliğe müracaat edilir. Dilekçe ekinde değişiklikler ile ilgili bilgi
ve belgelerle çalışma izninin aslı bulunur. Değişiklik talebiyle ilgili belgelerin incelenmesi sonucunda uygun görülen kuruluşlarla ilgili bilgilerin elektronik ortama aktarılmış suretleri Genel
Müdürlüğe gönderilir asılları ise il müdürlüklerinde kuruluşla ilgili dosyada muhafaza edilir.
Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, yeni sahip ve unvan üzerinden kuruluş için çalışma izni verilir. Gerekli görülmesi durumunda kuruluş mahallinde incelenir.”
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(4) Çalışma izninin okunmayacak şekilde tahrip olması halinde tahrip olmuş çalışma
izni belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek, kaybolması durumunda ise kayıpla ilgili durum
bir dilekçeyle mülki idari amirliğe bildirilir. Kayıp ve tahribatla ilgili durum il müdürlüğünce
Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde yeniden eski tarih ve
sayı ile gerekli açıklama da yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir. Gerekli görülmesi durumunda kuruluş mahallinde incelenir.”
“(5) Genel Müdürlüğe bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
veteriner kontrol enstitü müdürlükleri ve Şap Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan
üretici, tedarikçi, kullanıcı veya araştırmaya yetkili kuruluş izin belgelerinin, tahribatı, kaybolması,
faaliyet değişikliği veya süresi dolduğunda belgenin yenilenmesi amacıyla müracaatlarını Genel
Müdürlüğe yaparlar. Bu kuruluşların tahrip olmuş veya geçerliliğini yitirmiş belgelerinin muhafazasını her Enstitü kendisi yapar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 6 ncı maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE
İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Firma, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının
ihracat izni için; Menşei ve Hasat Belgeleri, doğadan toplanan çiçek soğanlarına ilişkin ön
depo tutanakları ve CITES kapsamındaki türlerde Bakanlık adına BÜGEM tarafından düzenlenen CITES belgesi ile BÜGEM’e dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurur.
(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının üretimine
ilişkin il/ilçe müdürlüğünce yapılan kontrollerden sonra il/ilçe müdürlüğü tarafından hasat belgesi düzenlenir. Hasat belgesine istinaden firmaya il müdürlükleri tarafından Bakanlıkça her
yıl yayımlanan Tohumluk İhracat Genelgesi kapsamında dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yapılan başvurular için ihracat izni verilir.”
“(6) Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 18/A” ibaresi, “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 417 inci ve 429 uncu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Başkanlık: Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Öğreticilik için şahsen yapılan başvurularda, e-Devlet üzerinden temin edilen Adli
Sicil Kaydı ile Askerlik Durum Belgesi, başvuru yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim
edilir; e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılan başvurularda bu belgeler elektronik
ortamda iletilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Kursiyerlerden kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Örneği Ek-2’de yer alan Kursiyer Başvuru ve Beyan Formu, şahsen başvurularda
doldurularak başvuru yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir, e-Devlet üzerinden
(www.turkiye.gov.tr) yapılan başvurularda sayısal olarak doldurulur ve iletilir.
b) Öğrenim belgesi veya müdürlükçe onaylı sureti şahsen başvurularda başvuru yapılan
eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir, e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılan
başvurularda sayısal olarak iletilir.
c) İki adet 4,5 x 6 cm ebadında, renkli vesikalık fotoğraf şahsen başvurularda başvuru
yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir, e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr)
yapılan başvurularda sayısal olarak iletilir.
ç) Adli Sicil Kaydı Belgesi şahsen başvurularda başvuru yapılan eğitim merkezi müdürlüğüne teslim edilir, e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılan başvurularda sayısal
olarak iletilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde; “Eğitim, Yayım ve Yayınlar” ibaresi “Eğitim ve Yayın” şeklinde, “Olumsuz Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığı Beyanı” ibaresi “Olumsuz Adli Sicil Kaydı
Olup Olmadığına Dair Belge (e-Devlet’ten temin edilir)” şeklinde, “Askerlik Durum Beyanı”
ibaresi “Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet’ten temin edilir)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık”
ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde; “Eğitim, Yayım ve Yayınlar” ibaresi “Eğitim ve Yayın”
şeklinde, “Olumsuz Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığı Beyanı” ibaresi “Olumsuz Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığına Dair Belge (e-Devlet’ten temin edilir)” şeklinde, “Askerlik Durum Beyanı”
ibaresi “Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet’ten temin edilir)” şeklinde, “Kursiyer Başvuru ve
Beyan Formu” ibaresi “Kursiyer Başvuru Formu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 2 nci ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2’deki; gıda üreten işletmeciler
Ek-3’teki bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik
imzayla yetkili mercie başvururlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere bu Yönetmeliğin
Ek-7’sinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve
elektronik imzayla yetkili mercie başvururlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin “Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler” başlıklı Ek-3’ünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmeleri
için taahhütname (Ek-15)”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin “Gıda İşletmeleri İçin Onay Başvurusunda İstenilen
Bilgi ve Belgeler” başlıklı Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9’unda yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe Ek-14’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-15 eklenmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 4 üncü, 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2011
28145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2012
28254
210/1/2013
28524
37/1/2014
28875
430/12/2014
29221 (Mükerrer)
531/12/2015
29579
626/7/2016
29782
724/11/2016
29898
821/12/2017
30277
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1– 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “29/3/2014 tarihli ve
28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” ibaresi “23/2/2018 tarihli
ve 30341 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 414 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ğ) ve (h)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“ğ) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,
h) İlçe müdürlüğü: İlçe tarım ve orman müdürlüğünü,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“g) Gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her bir satış noktası için Ek-24’te
yer alan Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak zorundadır. Bunun için işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaat
ederler. Müracaatta;
1) Vergi dairesi adının,
2) Gerçek kişiler için vergi numarası/T.C. kimlik numarasının,
3) Tüzel kişiler için vergi numarasının ve varsa MERSİS numarasının,
4) İş yerinin ve varsa deposunun açık adresinin,
beyan edilmesi zorunludur.”
“(2) İl müdürlüğü tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,
müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Lisans belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dilekçe ve ıslak imzayla veya
elektronik ortamdan ve elektronik imzayla Genel Müdürlüğe müracaat eder. Lisans Belgesi
düzenlenebilmesi için;
a) Ek-6’da yer alan gübre lisans müracaat formunun Genel Müdürlüğe sunulması,
b) Kimyevi gübre üretim tesisinin bulunduğu il müdürlüğünden, Ek-5’te yer alan uygunluk raporunun alınmış olması,
c) Müracaat tarihi itibarıyla ilgili meslek odası kaydının bulunması,
ç) Vergi dairesi adı ve numarasının beyan edilmesi,
d) Fason üretimlerde; il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesinin Genel Müdürlüğe sunulması,
e) Firmayı temsile yetkili kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin düzenlenmiş olması,
zorunludur.”
“(3) Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
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“(2) Tescil belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dilekçe ve ıslak imzayla veya
elektronik ortamdan ve elektronik imzayla Genel Müdürlüğe müracaat eder. Lisans Belgesi
düzenlenebilmesi için;
a) Ek-7’de yer alan, firma tarafından onaylı gübre tescil müracaat formunun,
b) Gübre ithal ise ithal edildiği ülkeden temin edilen analiz raporunun/sertifikasının aslının, yerli üretim ise yapılacak analiz konusunda akredite olmuş veya bu Yönetmelik gereğince
Bakanlık tarafından hazırlanan ilgili mevzuatta yer alan muayene ve deney kuruluşları veya
referans kuruluşlarından birinden müracaat tarihi itibari ile son altı ay içerisinde düzenlenmiş
analiz raporunun,
c) Teknik düzenlemeye uygun olarak düzenlenmiş ve piyasaya arz edeceği şekliyle ambalaj
ve/veya etiket örneğinin,
ç) İthal edilen ürünlere ait Gümrük Beyannamesi ve beyannameyi destekleyen fatura
bilgilerinin, Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.”
“(3) Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Lisans ve tescil belgelerinin süresinin bitiminde yenilenmesi için, bu Yönetmeliğin
9 uncu ve 10 uncu maddeleri kapsamında Genel Müdürlüğe müracaat edilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Gübre ithalatı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, nitrat azotu içeren ürünlere
ve AB ülkeleri dışından gelen ürünlere Ek-11’de yer alan ithalat uygunluk belgesi düzenlenmesi
amacıyla, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla Genel Müdürlüğe müracaat eder. İthalat uygunluk belgesinin düzenlenebilmesi için;
a) İthal edilecek madde ile ilgili analiz sertifikasının aslı veya firmaca onaylı suretinin,
b) İthal edilecek madde ile ilgili fatura/proforma faturanın aslı veya firmaca onaylı suretinin,
c) Menşei ülke adı, sanayi ya da tarımsal amaçlı olup olmadığı, ithal edilecek maddenin
proformada belirtilmiş miktarına ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.”
“(3) Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilgi veya şikâyet amaçlı müracaatlar Bakanlık
Bilgi Edinme Merkezine veya Bakanlığın ilgili birimlerine; dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 10 uncu maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/3/2014
28956
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
124/5/2015
29365
29/8/2015
29440
35/2/2016
29615
41/4/2017
30025
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan
Hastaneleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmış, (a) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“m) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye
hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik
ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki
bilgileri içeren fiziki ortamda düzenlenen ıslak imzalı veya Bakanlıkça belirlenmiş elektronik
ortamda düzenlenmiş belgeyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir adet ıslak veya
elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik
ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Ek-1’e uygun olarak hastane sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,
b) Hastaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına
göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi,
c) Hastane için bağlı bulunduğu belediyeden alınan su faturası sureti veya su kullanma
belgesi,
ç) Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının elektronik ortamda
beyanı,
d) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda
kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, hastane yetkilisince bu bilgi ve
belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler il müdürlüğü tarafından incelenerek Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenen Hastane Kurma Raporu düzenlenir. Uygun bulunanlara il müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmış hastane kurma izni verilir. Kurma izni verildiği tarihten itibaren altı ay için geçerlidir. Verilen bu izin fiziki olarak
hastanenin tamamlanması için verilen süre olup; bu süre içerisinde hastane hizmeti verilemez.
Süresi içinde hastaneyi hazır hale getirmeyenlere, hastane yetkilisinin talebi ve il müdürlüğünce
de uygun görüldüğü takdirde altı ayı geçmemek üzere ilave süre verilir.
(3) İl müdürlüğüne fiziki olarak teslim edilen belgelerin genişliği 21 cm, yüksekliği ise
29,7 cm’den (A4 boyutundan) büyük olması halinde belgelerin kopyasının elektronik ortama
aktarılması işlemi müracaat sahibi sorumluluğundadır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Hastane kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat alabilmek
için, bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet
fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler odası
onaylı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner
hekimler için kurum içi görevlendirme onayı,
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olanlar hariç
olmak üzere sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından almış
oldukları yeni tarihli oda kayıt belgesi,
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c) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden
alınan fiziki veya elektronik ortamda oluşturulmuş ve onaylanmış belge, kamu kurum ve kuruluşlarında ise ilgili birimlerince hazırlanmış sivil savunma planı ve acil durum eylem planı
kopyası,
ç) İlgili kurumdan alınan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge,
d) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler
için kurum içi görevlendirme onayı,
f) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda
kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, hastane yetkilisince bu bilgi ve
belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.
(2) İl müdürlüğü birinci fıkrada belirtilen belgeleri inceler. Mahallinde yapılan incelemede uygun bulunanlara Ek-3’teki açılma raporu düzenlenir. Bilgi ve belgeleri eksiksiz ve Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan yerlere İl müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda
düzenlenmiş ve onaylanmış hastane ruhsatı verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “noter tasdikli” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Uzman veteriner hekimin ana bilim dallarından birinde uzmanlık, tezli yüksek lisans ya da
doktora yapmış olması esastır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Hastanede, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği, Ek-5’teki örneğe
uygun klinik protokol defteri tutulması zorunludur. Veteriner hekim ve sorumlu yönetici, Ek5’te istenilen tüm bilgileri sağlaması şartı ile bu defteri elektronik ortamda da tutabilir. Ancak
defterin elektronik ortamda tutulması durumunda, elektronik kayıtların doğruluğu ve güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebeple bu kayıtların zarar görmesi veya kayıtlarda eksiklik
bulunması halinde, kayıtlar tutulmamış olarak kabul edilir. İlgili kayıtlar yapılacak denetim
esnasında, bir önceki denetim tarihinden o güne kadarki tüm kayıtları içerecek şekilde hazırlanarak, denetimde görevli personele ibraz edilir. Denetimin sonunda kayıtlar, denetimde görevli personel ile sorumlu veteriner hekim tarafından imzalanarak ilgililer tarafından birer nüshası muhafaza edilmek üzere teslim alınır. İhtilaf halinde bu kayıtlar esas alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci ve yedinci, 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü, 21 inci maddesinin birinci, 22 nci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarında yer alan “valiliğe” ibareleri “il müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/12/2011

28149

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/4/2012

28253
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım
Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile
aynı fıkranın (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kontrol ve sertifikasyon yetkisi talep eden kuruluşlardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Ek-3’e uygun e-Devlet başvurusu veya başvurunun e-Devletten yapılamaması durumunda başvuru dilekçesi.”
“e) Kuruluş ortakları, yöneticileri ve temsilcilerinin kimlik bilgileri, kuruluşun ortakları
arasında tüzel kişilik olması durumunda ortak tüzel kişiliğe ait son altı ay içerisinde kayıtlı olduğu ticaret odasından alınmış oda sicil kayıt belgesi, anonim şirketler için kuruluş yöneticileri
ve temsilcilerinin kimlik bilgileri.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“E-Devletten edinilen bilgiler
EK MADDE 1 – (1) E-Devlet sistemi üzerinden alınabilen her türlü bilgi, belge niteliği
taşır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inin “Ekler:” bölümünde yer alan “Onaylı kimlik
belgesi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sının “Ekler:” bölümünde yer alan “Onaylı kimlik belgesi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 6 ncı maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/12/2010
27778
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
121/10/2011
28091
228/5/2014
29013
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE
İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/12/2011
28130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
125/12/2013
28862
230/12/2014
29221 (Mükerrer)
34/4/2017
30028
429/6/2018
30463
53/11/2018
30584

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yetki kapsamı ile kontrolör ve sertifikerlerin yetkilendirilmesine ilişkin e-Devlet
başvurusu veya başvurunun e-Devletten yapılamaması durumunda başvuru dilekçesi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendinin son paragrafı ve (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynı bendin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“-Bakanlık tarafından daha önce kontrolör veya sertifiker olarak yetkilendirilmiş ise
kuruluşun adı ve yetkilendirilme tarihi başvuruda belirtilir.”
“3) İlk kez sertifiker yetkisi verilecek olanlar için en az bir yıl kontrolörlük yaptığı kuruluşun adı ve yetkili olduğu tarih aralıkları başvuruda belirtilir.”
“1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çalıştırmak istediği kontrolör ve sertifiker için yukarıda
belirtilen belgeleri e-Devlet başvurusunda veya başvurunun e-Devletten yapılamaması durumunda başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa sunar. Bakanlıkça değerlendirilerek kontrolörlük
veya sertifikerlik yetkisi verilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“E-Devletten edinilen bilgiler
EK MADDE 1 – (1) E-Devlet sistemi üzerinden alınabilen her türlü bilgi, belge niteliği
taşır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/8/2010
27676
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/10/2011
28076
214/8/2012
28384
324/5/2013
28656
415/2/2014
28914
522/7/2015
29422
610/1/2018
30297

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin birinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/12/2011
28130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
125/12/2013
28862
221/6/2014
29037
34/4/2017
30028
429/6/2018
30463
53/11/2018
30584
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA
ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye
Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Müracaat ıslak imzayla dilekçe verilmek suretiyle veya elektronik ortamdan elektronik imzayla
yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/5/2013
28635
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
131/12/2014
29222 (4. Mükerrer)
221/11/2015
29539
328/3/2017
30021
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE
PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım
Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Nazım imar, uygulama imar, ilave imar ve revizyon imar planları,
köy yerleşim planları ile köy yerleşik alan sınırlarının tespitine yönelik çalışmalara başlanmadan önce; planlamayı yapacak kamu kurum/kuruluşları ve/veya plan yapma yetkisine sahip
kamu kurum/kuruluşlarınca yetkilendirilen plan müellifleri tarafından, valiliklere başvurulur.
(2) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri
için, söz konusu arazinin mücavir alan sınırları içerisinde olması durumunda belediyelere, mücavir alan sınırları dışında olması durumunda ise il özel idarelerine veya diğer plan yapma yetkisine sahip kuruluşlara başvurulur. Bu başvurular ilgili kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne
intikal ettirilir.
(3) İl Özel İdaresi ile Büyükşehir Belediyesi yetkisindekiler hariç, petrol ve doğal gaz
arama ve işletme faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik
iletim hatları ile ilgili yatırımları yapacak gerçek veya tüzel kişiler, valiliklere başvurur.
(4) 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliğine göre yapılan ve plan gerektirmeyen tarımsal amaçlı yapılarla ilgili talepler, valiliklere yapılır.
(5) Bu maddede sayılan başvurular, planlamayı yapacak kamu kurum/kuruluşları ve/veya plan yapma yetkisine sahip kamu kurum/kuruluşlarınca yetkilendirilen plan müellifleri tarafından TAD Portal üzerinden yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/12/2017

30265

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/1/2018

30311
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL
KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tarımda
Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 414 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“ğ) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüklerini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik ekleri ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik Ek-1’inde yer alan ürünleri üretecek gerçek ve tüzel kişiler üretim izni
almak için, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’e
müracaat eder. Müracaatta;
a) Ek-10’da yer alan Üretim İzni Müracaat Formunun sunulması,
b) Ürüne ait üretim prosesinin (Ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla
mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesi) sunulması,
c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde Ek-8’de yer alan, firmanın faaliyet göstereceği ilin il müdürlüğünce düzenlenen, üretim tesisinin makine, teçhizat ve personel
durumunu ortaya koyan “Kapasite Uygunluk Raporu” nun alınmış olması,
ç) Yetkili idarece düzenlenmiş ve faaliyet alanında bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen
ürünlerden en az birinin yazılı olduğu belgelere ilişkin olarak aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması;
1) Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatının alınmış olması,
2) İşyeri Açma ve Çalışma Belgesinin alınmış olması,
3) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından düzenlenen yazı veya belgenin sunulması,
4) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen iznin aslı veya firma tarafından onaylı suretinin sunulması,
d) Ağır metal değerlerini de içeren analiz raporu veya sertifikasının bir suretinin sunulması,
e) Üretim tesisine ait Üretim Yeri Uygunluk Raporunun, yerinde yapılacak inceleme
sonucunda Ek-9’da yer alan forma uygun şekilde İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olması,
f) Mikrobiyal gübreler için Ek-21’de belirtilen deneme raporunun sunulması,
g) Mikrobiyal gübreler için ürünün en iyi çalıştığı toprak pH’sı, toprak sıcaklığı, toprak
tipi, depolama şartları ve süresine dair bilgi ya da belgelerin sunulması,
ğ) Hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere üretim
izni talebinde bulunan firmaların, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında GKGM veya il müdürlükleri tarafından adı geçen mevzuat kapsamında düzenlenen belgeyi almış olmaları, zorunludur.
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(2) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”
(3) Üretim iznine müracaat eden firmaların üretim tesisleri, gerekli görüldüğünde yerinde incelenir.
(4) Üretim izni; firmanın üretim yeri adresinin belediye, sanayi sitesi, OSB vb. yönetimlerce kendi iradesi dışında değişmesi veya unvanının değişmesi durumunda, Yetkili Komisyon kararına gerek kalmadan BÜGEM tarafından yeniden düzenlenir.
(5) Kamu kuruluşları, araştırmaları sonucu elde ettikleri ürünleri piyasaya arz ederken,
bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen üretim izninden muaftır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Müracaat tarihinde, ithal izni talep edilen ürüne ilişkin proforma fatura ve/veya ticari fatura
düzenlenmiş olması zorunludur.”
“(3) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Müracaat, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yapılabilir.”
“c) İhraç edilecek ürün bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen tescil belgesine sahip
ise tescil belgesi numarası, tescil belgesine sahip değilse ürüne ait analiz raporunun aslı veya
firma tarafından onaylı sureti.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal
ederek piyasaya arz eden/edecek olan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerini belgelemek amacıyla
lisans belgesi almakla mükelleftirler. Lisans belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla veya
elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’e müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatta;
a) Ek-13’de yer alan lisans belgesi müracaat formunun sunulması,
b) Vergi numarasının beyan edilmesi,
c) Fason üretimlerde, lisans belgesi talep eden firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesinin sunulması,
ç) Firmayı temsile yetkili kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin düzenlenmiş olması,
zorunludur.
(2) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.
(3) Lisans belgesi; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı
ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Yenilenmemesi durumunda lisans belgesi iptal olur. İptalden sonra yapılan başvuruda, eski lisans numarası veya yeni lisans numarası ile lisans belgesi
düzenlenir.
(4) Süresi geçmiş olduğu halde lisans belgesini yenilemeyen veya kendi talebi ile lisans
belgesinin iptalini isteyen firmaların tescilleri de iptal edilir.
(5) İsim, adres ve faaliyet alanı değişen veya son bulanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde lisans belgesinin yeniden düzenlenmesi
için birinci fıkra kapsamında BÜGEM’e müracaat eder. Piyasa gözetim ve denetim sonucunda
veya firma müracaatında lisans belgesinin zamanında yenilenmediği tespit edilmesi halinde lisans belgesi iptal olur ve bu durum firmaya bir yazı ile bildirilir. Firmanın, bu bildirimden
sonra lisans belgesi yenilemesine otuz gün içerisinde başvurmaması halinde adına düzenlenmiş
tescil belgeleri de iptal edilir.
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(6) Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler, lisans
ve tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.
(7) Lisans belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.
(8) Kamu kurum ve kuruluşları, lisans belgesi alınması kapsamında bu madde hükümlerine tabi değildir. Ancak müracaatı üzerine lisans belgesi düzenlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal
ederek piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişiler, her bir ürün için ürünü piyasaya arz etmeden
önce tescil belgesi almakla mükelleftirler. Tescil belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla
veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’e müracaat edilmesi gerekmektedir.
Müracaatta;
a) Ek-15’de yer alan tescil belgesi müracaat formunun,
b) Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporunun bir suretinin,
c) İthal ürünler için TSE tarafından yapılan analiz sonucunun bir suretinin,
ç) Ürüne ait üretim prosesinin (Ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla
mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesinin),
d) Ek-16’da yer alan bilgileri içeren iki adet etiket örneğinin,
e) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan
ürünlere tescil belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca
düzenlenmiş sertifikanın,
f) Mikrobiyal gübrelerin ilk tescil müracaatında resmi araştırma kuruluşları veya ilgili
üniversiteler tarafından yapılan Ek-21’de verilen formata uygun olarak düzenlenmiş yurt içi
deneme raporunun (Mikrobiyal gübre tescil belgesi yenileme müracaatlarında daha öncesinden
resmi araştırma kuruluşları veya ilgili üniversiteler tarafından yapılan yurt içi denemesi varsa,
yeni bir deneme raporu talep edilmez) sunulması, zorunludur,
(2) İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında yer alan hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere
tescil belgesi düzenlenmesi için; adı geçen mevzuat kapsamında GKGM veya il müdürlüklerince düzenlenen belgenin, ithal edilen hayvansal menşeli ürünler için ise Veteriner Giriş Belgesinin alınmış olması zorunludur.
(3) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.
(4) Tescil belgelerinin; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden
altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet
alanını değiştirenler tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.
(5) Tescil belgelerinin yenilenmesi için, birinci ve ikinci fıkra kapsamında BÜGEM’e
müracaat edilir.
(6) Tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.
(7) Tescil belgesi iptal edilen ürünün satışına son kullanım tarihine kadar izin verilir.
(8) İthal edildikten sonra hammadde olarak üretimde kullanılacak ürünlerde tescil belgesi şartı aranmaz.”
MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 2 nci ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Tohum yetiştirici belgesi başvurusu için çiftçi kayıt sisteminde; örtü altı sebze için
en az bir dekar sera, açık alan sebze için en az beş dekar ve tarla bitkileri için en az on dekar
arazinin kayıtlı olması gerekir.”
“(3) Tohum yetiştirici belgesi başvurusu için başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının
beyanı; dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Tohum üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla
veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:
a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni ise diplomanın, tekniker ise
bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve diplomanın örneği; başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya tekniker değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın örneği.
b) Peyzaj amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerde ise kendisine veya
çalışanına ait ziraat mühendisi ya da peyzaj mimarı diplomasının örneği.
c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.
ç) Başvuru sahibinin tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina ve depoda kiracı veya
mülk sahibi olunduğuna dair beyanı.
d) Teknik donanım listesi.
e) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
ile aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tohum işleyici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik
ortamdan ve elektronik imzayla alınır:”
“c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Fidan üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla
veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:
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a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisinin lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk
yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna
dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede
çalışabilir.
b) Başvuru sahibinin işletme binasında ve arazide kiracı veya mülk sahibi olduğuna
dair beyanı.
c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.
ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Fide üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla
veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:
a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisinin lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk
yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna
dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede
çalışabilir.
b) Fide ürettiği bitki grubuna ait gerekli sera veya arazilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı
olması ve donanımlara ait liste.
c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.
ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Süs bitkisi üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:
a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, peyzaj mimarının lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim
ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en
fazla beş işletmede çalışabilir.
b) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.
c) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali
üretim işletmesi kapasite raporu.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe
ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:
a) Kendisi veya çalışanına ait; ziraat mühendisi, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda dört yıllık fakülte eğitimi aldığını belirten diplomanın örneği.
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b) Doku kültürü üretimi için laboratuvar, donanım, iklim ve alıştırma odası ve diğer tesislerde kiracı veya mülk sahibi olunduğuna dair beyan.
c) Başvuru sahibinin işletme binasında ve arazide kiracı veya mülk sahibi olduğuna
dair beyanı.
ç) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Tohumluk bayi belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla
veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:
a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisinin lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk
yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna
dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede
çalışabilir.
b) Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi.
c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.
ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi gerçek
veya tüzel kişilere, üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.”
“(5) Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 11 inci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/5/2009
27229
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2012
28254
27/12/2012
28490
323/4/2015
29335
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/10/2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner
Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“k) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye
hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik
ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki
bilgileri içeren fiziki ortamda düzenlenen ıslak imzalı veya Bakanlıkça belirlenmiş elektronik
ortamda düzenlenmiş belgeyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Muayenehane açmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan veteriner
hekim veya veteriner hekimler bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki
belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.
b) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.
c) T.C. kimlik numarası beyanı.
ç) İkişer adet fotoğraf.
d) Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi.
e) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alınan oda kayıt belgesinin
aslı veya il müdürlüğü yetkililerince onaylı sureti.
f) İkametgâh adresi beyanı.
g) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda
kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü/
hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve
görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye, il müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda onaylı
ruhsat verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Poliklinik açacak veteriner hekimler, polikliniğin adı, faaliyet göstereceği adresini belirten, sorumlu yönetici bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde
aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte
il müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kopyası.
b) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya kopyası.
c) İkişer adet vesikalık fotoğraf.
ç) T.C. kimlik numarası beyanı.
d) İkametgâh adresi beyanı.
e) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alacakları oda kayıt belgesi.
f) Polikliniğe ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına
göre hazırlanmış bir adet plan örneği.
g) Poliklinik bir veteriner hekim tarafından açılıyorsa, diğer veteriner hekimlerle yapılmış ve bölge veteriner hekimler odası onaylı sözleşme.
ğ) Poliklinik, veteriner hekimler tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık belgesi.
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h) Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının elektronik ortamda
beyanı.
ı) Poliklinikte sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin, sorumlu veteriner hekim
olarak çalışacağına dair sözleşme.
i) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda
kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü/
hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve
görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan polikliniğe, il müdürlüğünce ruhsat verilir.
(3) Poliklinikler aynı il sınırları içinde, poliklinik açma şartlarını yerine getirerek şube
açabilirler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Muayenehane ve polikliniklerde, fiziki ya da elektronik ortamda düzenlenen reçete
kullanılır. Reçetede veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, varsa uzmanlık belgesi
numarası, adres, tarih, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün
veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri bulunur.
b) Gelen hastaların kayıt edildiği, Ek-4’teki örneğe uygun hayvan muayene kayıt defteri
tutulur. Veteriner hekim teşhis, muayene, kontrol ve tedavi ettiği hayvanın cinsi, kulak
numarası/mikroçip numarası, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder. Veteriner hekim ve sorumlu veteriner hekim, Ek-4’te istenilen tüm bilgileri sağlaması koşulu ile bu defteri elektronik ortamda da tutabilir ancak defterin elektronik ortamda tutulması durumunda elektronik kayıtların doğruluğu
ve güvenliğinden sorumludurlar. Herhangi bir sebeple bu kayıtların zarar görmesi veya kayıtlarda eksiklik bulunması halinde, kayıtlar tutulmamış olarak kabul edilir. İlgili kayıtlar yapılacak denetim esnasında, bir önceki denetim tarihinden o güne kadarki tüm kayıtları içerecek şekilde hazırlanarak denetimde görevli personele ibraz edilir. Denetimin sonunda kayıtlar, denetimde görevli personel ile sorumlu veteriner hekim tarafından imzalanarak ilgililer tarafından
birer nüshası muhafaza edilmek üzere teslim alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “mülki idari amire” ibareleri “il müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/10/2011

28085

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/4/2012

28254
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/12/2011 tarihli ve 28139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner
Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Veteriner konuları ile ilgili teşhis ve analizleri yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yer onaylarını yaptırmaları zorunludur. Bu amaçla, bir adet ıslak veya elektronik imzalı
dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış
dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir.
a) Bu Yönetmeliğin Ek-1’ine uygun olarak kuruluşun sahibi veya idaresinden yetkili
kişi tarafından doldurulmuş beyanname,
b) Kuruluşun yerini belirleyen, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri içeren vaziyet
planı veya hali hazır durumunu gösteren plan,
c) Kuruluşun tüm bölümlerini içeren detaylı ve teknik kurallarına göre hazırlanmış, ölçeği belli, bu konuda yetkili mühendis ya da mimar tarafından imzalanmış kat planı,
ç) İzin alacak kuruluşun şirket olması halinde imza yetki belgesi ve imza sirküsünün
birer kopyası,
d) Bünyesinde deneysel ya da diğer bilimsel amaçlı olarak hayvan üretecek, tedarik
edecek, kullanacak ya da araştırmaya yetkili kuruluş olarak faaliyet gösterecekse bu konudaki
kuruluş izni alındığına dair beyanı,
e) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda
kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, kuruluş yetkilisince bu bilgi ve
belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.”
(2) İl müdürlüğüne ulaşan belgeler bu konuda sorumlu birim tarafından incelendikten
sonra bilgi ve belgeleri uygun görülen kuruluşa ait planlar ve beyanname il müdürlüğünce ilgili
enstitü müdürlüğüne 15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gönderilerek uygunlukları hakkında yazılı görüş sorulur.”
“(7) İl müdürlüğüne fiziki olarak teslim edilen belgelerin genişliği 21 cm, yüksekliği
ise 29,7 cm’den büyük olması halinde belgelerin kopyasının elektronik ortama aktarılması işlemi müracaat sahibi sorumluluğundadır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Kuruluş izni alarak onaylı planlarına göre kuruluşlarını yapmış olan gerçek ve
tüzel kişiler, çalışma izni almak için, bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşa-
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ğıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile il müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Kuruluş sorumlu yöneticisi olan veteriner hekim ile laboratuvarda çalışacak olan diğer veteriner hekimlerin ve laboratuvar teknik personelin bağlı bulundukları meslek odalarından
almış oldukları belge ve sözleşme, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak devlet memuru ve
işçi statüsündeki personel için ise görevlendirme yazısı ve bu personellerin diploma suretleri,
b) Teşhis ve analizde kullanılacak aletlerin teknik özellik ve kapasiteleri ile kullanılacak
olan kimyasal ve biyolojik madde gibi materyallerin listeleri,
c) Kuruluşta çalışacak uzmanların uzmanlık alanlarını gösterir belge suretleri ve personel listesi,
ç) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden
alınan fiziki veya elektronik ortamda oluşturulmuş ve onaylanmış belge,
d) Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket ana sözleşmesi 1/10/2003
tarihinden önce yayımlanmış ise şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin
kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise
şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının fiziki veya elektronik ortamda beyanı,
e) Deneysel ya da bilimsel amaçlar için hayvan üretecek, tedarik edecek, kullanacak
ya da araştırmaya yetkili kuruluşlar için düzenlenen çalışma izni belgesinin tarih ve sayısını
belirten beyan,
f) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda
kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, kuruluş yetkilisince bu bilgi ve
belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.”
“(3) Mahallinde incelemesi de uygun bulunan kuruluşa ait birinci ve ikinci fıkralardaki
belgelerin elektronik ortama aktarılmış birer sureti il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir. Bilgi ve belgeleri incelenen kuruluşlar gerek görüldüğünde Genel Müdürlükçe de mahallinde incelenebilir. Genel Müdürlükçe bilgi ve belgeleri uygun görülen kuruluşlara fiziki veya
elektronik ortamda düzenlenmiş çalışma izni verilir. Çalışma izni, ilgili valiliğe yazı ile bildirilir.
(4) Çalışma izni gerçek ve tüzel kişi adı, adresi ve faaliyet alanı için geçerlidir.”
“(7) İl müdürlüğüne fiziki olarak teslim edilen belgelerin genişliği 21 cm, yüksekliği
ise 29,7 cm’den büyük olması halinde belgelerin kopyasının elektronik ortama aktarılması işlemi müracaat sahibi sorumluluğundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Çalışma izni almış laboratuvarlarda Bakanlığın izni olmadan; laboratuvarın kısmen veya tamamen yenilenmesi için değişiklik ve ilave yapılamaz. Bakanlığın
bu gibi tadilatlara izin vermesi durumunda bu Yönetmelikte geçen bilgi ve belgeler tekrar istenebilir.
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(2) Verilen çalışma izni; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi adı, adresi ve faaliyet alanı
için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izninin yenilenmesi zorunludur.
(3) Kuruluşun sahibi tarafından kapatılması, sahip veya unvan değiştirilmesi hallerinde,
en az bir ay önceden Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat edilir. Dilekçe ekinde değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle
çalışma izninin aslı bulunur. Değişiklik talebiyle ilgili belgelerin incelenmesi sonucunda uygun
görülen kuruluşlarla ilgili bilgilerin elektronik ortama aktarılmış suretleri Genel Müdürlüğe
gönderilir asılları ise il müdürlüklerinde kuruluşla ilgili dosyada muhafaza edilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, yeni sahip ve unvan üzerinden kuruluş için çalışma izni
verilir. Gerekli görülmesi durumunda kuruluş mahallinde incelenir.
(4) Çalışma izninin okunmayacak şekilde tahrip olması halinde tahrip olmuş çalışma
izni belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek, kaybolması durumunda ise kayıpla ilgili durum ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçeyle il müdürlüğüne bildirilir. Kayıp ve tahribatla ilgili durum il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde
yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama da yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir. Gerekli görülmesi durumunda kuruluş mahallinde incelenir.
(5) Genel Müdürlüğe bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
veteriner kontrol enstitü müdürlükleri ve Şap Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan
teşhis ve analiz laboratuvarı çalışma izin belgelerinin, tahribatı, kaybolması, faaliyet değişikliği
veya süresi dolduğunda belgenin yenilenmesi amacıyla müracaatlarını Genel Müdürlüğe yaparlar. Bu kuruluşların tahrip olmuş veya geçerliliğini yitirmiş belgelerinin muhafazasını her
Enstitü kendisi yapar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/12/2011

28139

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/4/2012

28254

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

8 Temmuz 2019 – Sayı : 30825 (Mükerrer)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru
MADDE 8 – (1) Kurumlardan burs almak isteyenler, her yıl Ekim ayı içinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla burs başvurusu yaparlar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananlara ilişkin duyuru
Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.
(2) Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme
sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler tespit edilerek bursiyerlikleri iptal edilir
ve konuya ilişkin Yönetim Kuruluna bilgi verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İlgililer, her yıl Ekim ayı içinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler
bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla burs başvurusu araştırma projelerini
de ekleyerek yaparlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular not döküm çizelgesi ve öğrenci
belgesi, tez aşamasındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu,
tez aşamasında olan doktora bursluları tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme
komitesi tutanağını Bursiyer Evrak Yükleme Sistemine yükler. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın söz konusu belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde
sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilir. Ancak Kuruma karşı tez sorumluluğu devam eder.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/2/2014

28913
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Türk Patent ve Marka Kurumundan:
ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA
KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre
Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı
fıkralarının (ç) bentleri, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 24 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/12/2004
25686
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
118/1/2015
29240
227/11/2015
29545
323/2/2018
30341

—— • ——

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/4/2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç)
ve (d) bentleri, 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 23 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri,
46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç)
bentleri, 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2017

30047

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/10/2017

30223
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların
Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (c), (d),
(e), (g), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirküleri.”
“d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesi.
e) Araç sürücülerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü
Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyeti, telefonu ve e-posta
adresi.”
“g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).”
“h) ATSS ile yapılan sözleşme.
ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşme.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (b) ve (ğ) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Araç ruhsatı.”
“ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE
KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE
PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM VE KURULUŞLARIN ASGARİ
ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz
Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve
Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar sistem üzerinden Bakanlığa yapacakları başvuruda aşağıdaki belgeleri sunar. Bakanlık, belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden
sisteme yüklenmesini ister.”
“e) Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA
VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ (Tebliğ
No: YİG-16/2010-01)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Eğitici kuruluş olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşların aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) Bünyesinde Bakanlıktan eğitici yetki belgesi almış 5 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen unvanlara sahip olan en az 2 adet mühendis veya mimar bulunması,
b) Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
kapsamında bina sektöründe aldıkları yetki belgesine sahip olması,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-4 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ
SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak
Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Yeterlilik belgesi almak isteyen kurum ve/veya kuruluş, unvan, adres, telefon ve elektronik
posta bilgileri ile Bakanlığa elektronik ortamda başvurur. Bakanlık, başvuruda değerlendirilecek belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister.”
“g) Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA AVRUPA
TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNE
VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ ( TEBLİĞ NO: MHG/2014-12)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12)’in 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (ğ) bendine
aşağıdaki (11) ve (12) numaralı alt bentler eklenmiştir.
“11) Kuruluşun faaliyet gösterdiği alana ilişkin açıklamalar ve faaliyetlerini yürütmek
üzere görevlendirilen çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını organizasyon şemasıyla
birlikte açıklayıcı dokümanlar.
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12) Kuruluş başvuru kapsamındaki yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye
yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bu faaliyetleri açıklayıcı dokümanlar. (Yüklenici, Şube veya temsilcilik kullanılması halinde ilgili sözleşmeler
Bakanlığa ayrıca teslim edilir).”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (4) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4) Başvuru kapsamında belirtilen malzeme alanlarına göre teknik değerlendirme faaliyetinde rol alan personelin sayısı ve eğitim durumunu belirterek personelin diploma ve sertifikaları, personel özgeçmişleri, sözleşmeleri ve sosyal güvenlik sigortası kayıtları, gizlilik,
bağımsızlık ve tarafsızlık beyannameleri, personelin iş deneyimine ilişkin belgeler ve yabancı
dil bilgisine ilişkin belgeler Bakanlığa teslim edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA
ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE VE
DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2013-09)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 18/8/2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-09)’in 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b), (d), (e) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ğ) bendinin (4) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiştir.
“4) Yüklenici kullanılması durumunda, yüklenicinin uyguladığı yöntemlerin uygunluğunun denetlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde Bakanlığa sunulmasına ilişkin
açıklamalar.
5) Kuruluşun faaliyet gösterdiği alana ilişkin açıklamalar ve faaliyetlerini yürütmek
üzere görevlendirilen çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını organizasyon şemasıyla
birlikte açıklayıcı dokümanlar.
6) Kuruluş başvuru kapsamındaki yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bu faaliyetleri açıklayıcı
dokümanlar. (Yüklenici, Şube veya temsilcilik kullanılması halinde ilgili sözleşmeler Bakanlığa
ayrıca teslim edilir.) Kalite El Kitabı dağıtım listesiyle birlikte Bakanlığa teslim edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki denetimlerde Performansın
Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması faaliyetlerinin sonucunu doğrudan etkilemeyen unsurlar uygunsuzluk olarak nitelendirilmez. Bu hususlar denetimden sonra Onaylanmış Kuruluşa bildirilir ve Onaylanmış Kuruluş aldığı tedbirleri yedi iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Personelin özgeçmişleri, sözleşmeleri ve sosyal güvenlik sigortası kayıtları ile gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık beyannameleri.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeterlik
Belgesi Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı, (d), (e) ve (ğ) bentleri
ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“ÇED Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum ve/veya kuruluş, unvan, adres ve iletişim bilgilerini
içeren başvuru formu ile elektronik ortamdan başvurur. Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin
asılları veya ilgili Resmi kurumlarca onaylanmış örnekleri eklenir. Bakanlık belgeleri elektronik
ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister:”
“d) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler, üç adet ÇED
Raporunu hazırladığına dair belge veya en az üç adet Raporun, İDK’sında görev almış olduğuna
dair belge veya en az üç adet Raporun izleme kontrolünde görev aldığına dair belge veya on
beş adet PTD hazırlanmasında yer aldığına dair belge, bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil
kaydı ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi, devam eden personel için son durumunu gösteren
SGK sigortalı hizmet listesi veya ortak ise ortak olduğuna dair belge.
e) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan Rapor
koordinatörünün çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler, diploma örneği ve en az on adet ÇED
Olumlu/Olumsuz Kararının onayında görev aldığına dair belge veya beş adet ÇED Raporunu
hazırladığına dair belge veya en az beş adet Raporun İDK’ sında görev almış olduğuna dair
belge veya en az beş adet Raporun izleme kontrolünde görev aldığına dair belge, bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil kaydı ile Rapor koordinatörünün kurum/kuruluşun ortağı veya
elemanı olmaması halinde kendisiyle yapılan sözleşme.”
“ğ) Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması.”
“(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen personelden
diplomalarının aslı veya ilgili Resmi Kurumca onaylanmış örnekleri bağlı bulunduğu meslek
odasına ait sicil kaydı ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi, devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi veya ortak ise ortak olduğuna dair belge istenir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen PTD’ ler, PTD’ lerin Yeterlik
Belgesi Tebliği kapsamına alındığı 1/9/2008 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulan projelere
ilişkin PTD’ leri kapsamaktadır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: TAU/2007 - 001)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 25/9/2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı
Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007-001)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
107 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Kararname: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,”
“ç) Komisyon: Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde teşkil edilen
ve faaliyet gösteren "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" Komisyonunu,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru
MADDE 14 – (1) Yurtdışı müteahhitlik belgesi başvuruları gerçek veya tüzel kişiliğin
temsile yetkilisi tarafından yapılır.
(2) Başvurularda yurtdışında bitirilen işler için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke
temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Apostil şerhi tatbikli, yürürlükteki mevzuata uygun, işin alındığına dair belge, iş deneyim belgesi, sözleşme, ilk ve son
hakediş raporlarının aslı ve bu belgelerin Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri
(Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca
Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu noterce tasdiklenmiş Türkçe
tercümesinin aslı istenir.
(3) Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili, kimlik bilgileri, imza sirküleri, ticaret veya sanayi odası kaydı, yurt içinde bitirdikleri işler için iş deneyim belgesi bilgileri
ve müteahhit kıymetlendirme raporu Bakanlıkça elektronik ortamda temin edilir. Bunlardan
Bakanlıkça temin edilemeyen bilgi ve belgeler başvuru sahibinden ayrıca istenir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN
USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2018/7)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/5)
MADDE 1 – 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüp ve Tüp
Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: SGM-2018/7)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/6/2018

30439
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK
BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2011/3)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/6)
MADDE 1 – 20/4/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: SGM-2011/3)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, işyeri kapalı
ve açık alanı” ibaresiyle (b) bendinde yer alan “Sanayi sicil veya” ibaresi ve aynı fıkranın (ç)
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/4/2011
27911
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/12/2015
29574

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:

DAMIZLIK HARİCİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ
DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık
Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)’in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/1/2012

28177

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE
İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/12)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal
Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(8) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, dördüncü fıkrada belirtilen belgeler ilgili
elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/2/2012

28209

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:
RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN
YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr
ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri
Uygulamalarına Dair Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 262 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendi ve 796 ncı maddesi ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“g) Proje: Ölçüm istasyonunun meteorolojik ölçümler açısından uygunluğu, meteorolojik
parametreleri ölçmek için ölçüm istasyonunda kullanılan algılayıcıların yerleşim planı, direğin
zemine bağlantısı, statik hesapları ve gergi tellerinin bağlantılarına ilişkin rapor, çizim ve hesaplamaları içeren projeyi,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet
üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılır.
b) Firma, MGM tarafından belirlenen başvuru ücretini başvuru aşamasında Döner Sermaye İşletmesi banka hesabına yatırır.”
“g) Ölçüm istasyonunun kurulumuna ilişkin inşaat, makine ve meteoroloji mühendisi
tarafından hazırlanmış ve onaylanmış proje, başvuru dosyasına eklenir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-A yürürlükten kaldırılmış ve EK-G ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu
Bakan yürütür.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1302)
YÖNETMELİKLER
–– Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Diyanet İşleri Başkanlığına Yönetimi Devredilen Cami ve Mescitlerde Görev Yapanların Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında
Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak
Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-16/2010-01)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve
Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ
(Tebliğ No: MHG/2013-09)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Yeterlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007 - 001)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/5)
–– LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/6)
–– Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
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