T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
31 Ekim 2020
CUMARTESİ

Sayı : 31290

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
Karar Sayısı: 3153

30 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 156. Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

Karar Sayısı: 3154

30 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 7

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

Karar Sayısı: 3155

30 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

Karar Sayısı: 3156

30 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

Sayfa : 34

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3157

30 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

YÖNETMELİKLER
Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynaklarının verimli şekilde
kullanılması ve su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin temini için su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile ticari, amatör, ıslah ve rekreasyonel
amaçlı su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsularda veya bu
yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde ihtiyaç duyulan su
ve su alanları ile ticari, amatör, ıslah ve rekreasyonel amaçlı su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 4 üncü, 13 üncü ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
c) İçsular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar,
akarsular, mansaplar, kaynak suları, yeraltı suları, üretme ve yetiştirme yerlerini,
ç) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
d) Kanun: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununu,
e) Kiracı: Su ürünleri üretim yerini, avcılık istihsal hakkını veya suyu kiralayan kurum,
kuruluş, gerçek veya tüzel kişileri,
f) Kuruluş: Su ürünleri üretim yerinde, bu amaçla kurulan kooperatif ve birlikleri,
g) Rekreasyonel amaçlı su ürünleri istihsali: Projeye dayalı olarak Bakanlıkça kiralanan
içsularda veya bu amaçla belirlenmiş su alanlarında bir bedel karşılığında yapılan dinlenme,
eğlence ve spor amaçlı su ürünleri avcılığını,
ğ) Sözleşme: İl müdürlüğü ile kiracı arasında imzalanan kiralama esaslarını içeren yazılı
metni,
h) Su ürünleri: Denizlerde ve içsularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların üreme
ürünlerini,
ı) Su ürünleri bilgi sistemi: Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ile ilgili
bilgilerin merkezi veri tabanında toplandığı kayıt sistemini,
i) Su ürünleri istihsal hakkı: Ticari, amatör, ıslah ve rekreasyonel amaçlı su ürünleri avcılık hakkını,
j) Su ürünleri üretim yeri: Su ürünlerinin doğal olarak ürediği, avcılığının yapıldığı
veya yetiştirildiği, içinde veya üzerinde istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su alanlarını,
k) Su ürünleri yetiştiricilik bölgesi: Deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak
karada, bir veya birden çok su ürünleri türünün yetiştirildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen, denizlerde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca işletmelerin bölgesel olarak planlanarak
izinlendirildiği ve bunların su ürünleri üretimi yapmaları için ayrılan bölgeleri,
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l) Yetiştiricilik projesi: Yetiştiriciliği yapılacak su ürünü türünü, su ürünleri tesislerinin
yerini, mahiyetini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif-metraj cetvellerini,
yetiştiricilik tekniğini ve üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgeler ile
kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin bütününü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler ve Komisyonun Oluşturulması
Genel hükümler
MADDE 5 ‒ (1) Su ürünleri üretim yerlerinde yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile bu alanlarda ticari, amatör, ıslah ve rekreasyonel amaçlı istihsal hakkı için Bakanlıktan kiralama yapılması zorunludur. Bakanlık adına
bu işlemler illerde il müdürlüklerince yürütülür.
(2) Birinci fıkra kapsamında su ürünleri üretim yerinde yapılacak ticari, amatör, ıslah
ve rekreasyonel amaçlı istihsal hakkı kiralamaları için Genel Müdürlüğün görüşünün alınması
zorunludur.
(3) Su ürünleri yatırımlarında ihtiyaç duyulan karasal alanların kiralama işlemleri taşınmazın tescilli olması durumunda maliki kuruluş tarafından, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki alanlardan olması durumunda ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimleri marifetiyle
yapılır.
(4) Dalyanlar, lagünler ve avcılığına sınırlama getirilen türler hariç denizlerde su ürünlerinin avcılık yoluyla istihsal hakkı kiraya verilmez.
(5) Süresi komisyonca belirlenmek üzere su ürünleri üretim yerlerinde, su ürünlerinin
ticari amaçlı istihsal hakkı en fazla beş yıla, projeye dayalı amatör, rekreasyonel ve ıslah amaçlı
istihsal hakkı ise en fazla on yıla kadar kiraya verilebilir. Kira süresinin uzatılması talebinde
bulunulamaz.
(6) Ticari amaçlı su ürünleri istihsal hakkı kiralanan yerlerde, Bakanlıkça yayımlanan
ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlerde belirlenen şartlara uygun
olarak, il müdürlüğünce belirlenecek alanlarda ve zamanlarda amatör avcılık yapılabilir.
(7) Süresi komisyonca belirlenmek üzere su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında kullanılan su ve su alanları; içsularda en az beş yıl en fazla on yıla kadar, denizlerde en az on yıl
en fazla on beş yıla kadar kiraya verilir.
(8) Genel Müdürlük tarafından deneme üretim izni verilebilir. Bu izin türe bağlı olarak
belirlenen süre ile sınırlı olup müktesep hak kazandırmaz.
(9) Kira bedeli, Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre su ürünleri bilgi sistemi üzerinde
oluşturulmuş hesaplama yöntemine göre tespit edilir.
(10) İl müdürlüğü ile kiracı arasında kira sözleşmesi düzenlenir, ayrıca kiracıdan imzalı
şartname alınır. Kira sözleşmesi ve şartnamenin birer sureti kiralamayı müteakiben otuz gün
içinde il özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ve Genel Müdürlüğe
gönderilir.
(11) Kira, sözleşmenin imzalanmasıyla başlar ve il müdürlüğünce su ve su ürünleri üretim yeri bir tutanak ile kiracıya teslim edilir.
(12) Su ve su ürünleri üretim yerlerinde yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanlarını veya bu alanlarda ticari, amatör, ıslah ve rekreasyonel
amaçlı istihsal hakkını kiralayanlardan tespit edilen ilk yıl kira bedelinin tamamına tekabül
eden tutarı teminat olarak alınır. Alınacak teminata ilişkin olarak;
a) Tedavüldeki Türk lirası veya süresiz teminat mektubu, teminat olarak kabul edilebilir.
Teminat mektubu ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş olmalıdır.
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b) Teminat il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına kiracı
tarafından yatırılır. Kira süresinin bitimine veya feshine kadar tutulur.
c) Su veya su ürünleri üretim yerinin kira süresi sonunda teslim alınması sırasında veya
kiracının sözleşme/şartname hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle kira sözleşmesinin
iptal edildiği durumlarda varsa su ürünleri üretim alanına verilen zarar tutanakla tespit edilir.
Kiracının verdiği zarara karşılık tespit edilen miktar, teminattan mahsup edilerek zararın tazmininde kullanılır, kalan miktar hazineye gelir kaydedilir. Zararın teminatın üzerinde olması
durumunda teminatı aşan miktar için masrafları kiracıya ait olmak üzere su veya su ürünleri
üretim yerinin eski şekline döndürülmesine mülki amir tarafından karar verilir.
(13) Devletin ilan ettiği doğal afet, yangın ve salgın hastalık gibi mücbir sebepler durumunda kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve ödeme miktarlarının
değiştirilmesi ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
Komisyonun oluşturulması
MADDE 6 ‒ (1) Su ve su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi amacıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyonda, Bakanlık il müdürünün onayı ile görevlendirilecek bir il müdür yardımcısının başkanlığında, idari ve mali işler şube müdürü, balıkçılık ve su ürünleri şube
müdürü, bu müdürlüğün bulunmadığı illerde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube
müdürü ile su ürünleri hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğünde çalışan teknik hizmetler
sınıfından en az biri su ürünleri mühendisi olmak şartıyla iki personel yer alır.
(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara muhalif kalınması halinde muhalif kalan üye tarafından karşı
oy gerekçesi kararın altına yazılarak imza altına alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kiralama ile İlgili Usul ve Esaslar
Su ürünlerinin avcılık yoluyla istihsal hakkının kiraya verilmesi
MADDE 7 ‒ (1) Su ürünleri üretim yerlerinde avcılık yoluyla istihsal hakkı Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile il müdürlüğünce kiraya verilebilir. Su ürünleri üretim yerlerinde istihsal amaçlı yapılacak kiralama başvuruları değerlendirilirken sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından, yıllık avlanabilir stok miktarının bulunup bulunmadığı dikkate alınır. Avlanabilir
yıllık stok miktarı tespiti, kira süresi tamamlanan su ürünleri üretim yerlerinin yeni dönem için
kiraya verilmesinden önce veya ihtiyaç duyulması durumunda Bakanlıkça yapılır ya da yaptırılır.
(2) Kiraya verilebilecek su ürünleri üretim yerlerinde avcılık yoluyla istihsal hakkı; öncelikle kiralanacak su ürünleri üretim yerine en uzun sınırı bulunan en küçük yerleşim biriminden başlamak üzere o yerde kurulu olan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere su ürünleri
üretim bölgesinde ikamet eden münhasıran su ürünleri istihsali veya pazarlaması ile iştigal
eden kuruluşlara, komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilir. Bu kuruluşların talepte
bulunmaması veya kiralama yapılamaması halinde ise su ürünleri üretim yerinin bulunduğu
ilçe sınırları içerisinde yer alan üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet
eden ve su ürünleri faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlara, ilçe sınırları içerisinde su ürünleri
faaliyetinde bulunan kuruluşların bulunmaması veya kiralama yapılamaması halinde ise il sınırları içerisinde yer alan üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden
ve su ürünleri faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlara komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle
kiraya verilebilir.
(3) Komisyon, ihale duyurusunda belirtilen gün ve saatte toplanır, süresi içinde başvuran
kuruluşların başvurularını ikinci fıkrada belirtilen öncelik sırasına göre inceler. Duyuruda ve
hazırlanan şartnamede belirtilen koşulları taşıyan kuruluşları tespit eder. Bu tespit sonunda üretim yerlerindeki su ürünlerinin avcılık yoluyla istihsal hakkı;
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a) Şartları haiz tek bir kuruluş varsa, 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre, tespit
edilen yıllık kira bedeli üzerinden bu kuruluşa,
b) Şartları haiz birden fazla kuruluş olması halinde ve tamamının aralarında yapacakları
bir protokolle anlaşarak, müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama talebinde bulunmaları
halinde komisyonca 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tespit edilen yıllık kira bedeli
üzerinden müştereken bu kuruluşlara,
c) Şartları haiz birden fazla kuruluş olup tamamının aralarında anlaşamaması halinde
komisyonca belirlenen aynı gün ve saatte, bu kuruluşlar arasında 5 inci maddenin dokuzuncu
fıkrasına göre tespit edilen yıllık kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden kuruluşa
pazarlık usulüyle,
kiraya verilebilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında kiralama yapılamadığı takdirde; kiralanacak
alan, şartname ve duyuruda belirtilen gün ve saatte talep sahibi diğer gerçek ve tüzel kişilere
açık olmak üzere pazarlık usulüyle ihaleye çıkarılır. Su ürünleri üretim yeri, ihale sonucunda
5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tespit edilen yıllık kira bedeli üzerinden en yüksek
bedeli teklif eden gerçek veya tüzel kişilere komisyon marifetiyle pazarlık usulü ile kiraya verilebilir.
(5) Komisyon, teklifleri ihale günü tetkik edip değerlendirerek kiraya verilmemesi yönünde bir karara varırsa, gerekçe yazılı olarak kararda imza altına alınır. Bu gerekçeyi taraflara
duyurur, yeni ihale için on beş günü geçmemek üzere bir tarih tespit ederek ihaleyi yeniler.
(6) Su ürünleri üretim yerlerinde bulunan sucul bitkiler dahil tüm su ürünleri, birlikte
veya ayrı ayrı kiraya verilebilir.
(7) Bir su ürünleri üretim yeri, birden fazla il veya ilçe sınırları içinde kaldığı durumlarda;
a) Yetkili makamlarca birden fazla üretim bölgesine ayrılmışsa her bölge, sınırları içinde
bulunduğu il müdürlüğünce,
b) Birden fazla bölgeye ayrılmasının mümkün olmaması halinde, yüzölçümü itibarıyla
en fazla kısmının bulunduğu il müdürlüğünce,
kiraya verilir.
(8) Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin duyurularda;
a) İhale konusu olan işin zamanı, yeri, miktarı, niteliği ve benzeri özellikleri,
b) Şartname ve varsa eklerinin nereden temin edileceği,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
ç) İhale başvuru tarihleri,
d) Tahmini kira bedeli,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
belirtilir.
(9) Su ürünleri üretim yerlerinde avcılık yoluyla istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin
duyurular; on gün sureyle ilgili il ve ilçe müdürlüğünün ilan panosunda ve internet sayfasında
ilan edilir. Bu işlemler bir tutanakla imza altına alınır.
(10) Baraj, göl ve göletlerin tamamen veya kısmen projeli olarak rekreasyonel amaçlı
avcılık hakkı, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak il müdürlüğünce öncelikle kiralanacak
alanın bulunduğu bölgedeki yerel yönetim ve iştiraklerine, bunlardan talep gelmemesi durumunda sırasıyla; kuruluşlara, bu amaçla kurulmuş dernek ve federasyonlara ya da gerçek veya
tüzel kişilere kiraya verilebilir.
a) Projeli olarak rekreasyonel amaçlı avcılık hakkının kiraya verilmesine ilişkin kriterler
ve projelerin yarıştırma veya değerlendirme şartları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
b) Projeli olarak rekreasyonel amaçlı kiralanan alanlardaki balık tutma ve diğer hususlardaki kiracı tarafından yıllık olarak talep edilen ücret il müdürlüğünün onayına tabidir.
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(11) Ticari amaçlı avcılık yoluyla istihsal hakkı kiralanan su ürünleri üretim yerlerinin,
kiracısı tarafından başvuruda bulunulması halinde Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile aynı
yer için projeli olarak rekreasyonel amaçlı istihsal hakkı da ayrıca kiralanabilir. Bu durumda
kira sözleşmesi, bu alan için komisyon tarafından belirlenecek yeni kira bedeli üzerinden, mevcut sözleşmesinde devam eden kira süresi ile sınırlı olmak şartıyla yenilenir.
(12) Avcılık yoluyla istihsal hakkı kiralanan su ürünleri üretim yerleri için belirlenen
yıllık avlanabilir tahmini su ürünleri stok miktarından fazla istihsal yapılamaz. Yapılan istihsal
faaliyetleri il müdürlüğünce takip edilir. Bir türde dahi kiralamaya esas avlanabilir tahmini stok
miktarın tamamı istihsal edildiğinde, o yıl için o türe ait istihsal faaliyeti sona erdirilir.
(13) Kiracı, avcılık yoluyla istihsal edilen her türe ait miktarın ayrı ayrı, belirlenen zaman ve formlara uygun olarak kaydını tutmak ve il müdürlüğüne bildirmekle sorumludur. İl
müdürlüğü tarafından bu bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek su ürünleri bilgi sistemine kaydedilir.
(14) Su ürünleri üretim yerlerinde avcılık yoluyla su ürünleri istihsal hakkını kiralayanlar, bu haklarını başkasına devredemez. Devrettiğinin belirlenmesi durumunda sözleşme
iptal edilir. O yıla ait ödenen kira bedeli ve teminat iade edilmez, hazineye gelir olarak kaydedilir.
(15) Su ürünlerinin avcılık yoluyla istihsal hakkının kiralandığı alanlarda Bakanlıkça
yayımlanan ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uygun avcılık
yapılması zorunludur. Bu hususta sorumluluk kiracıya aittir. Projeli olarak rekreasyonel amaçlı
istihsal hakkının kiralandığı alanlarda yapılacak amatör avcılık faaliyetlerine ilişkin hususlar
Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenebilir.
Avlanılabilir stok miktarlarında değişiklik olması durumunda kira bedelinin tespiti
MADDE 8 ‒ (1) Avcılık yoluyla istihsal hakkının kiralandığı su ürünleri üretim yerlerinde, kiracının talebi doğrultusunda yeni bir stok tespit çalışması yapılmaz. Ancak dönem içerisindeki yeni bir stok tespit çalışması; istilacı türlerin bulunması veya popülasyonun arttığının
tespit edilmesi veya herhangi bir türün avlanabilir stok miktarının tespit edilen miktardan daha
fazla olduğunun il müdürlüğünce değerlendirilmesi halinde yapılabilir. İl müdürlüğünün teklifi
ile Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde kira sözleşmesi, belirlenen yeni avlanabilir tahmini su ürünleri stok miktarı ve tespit edilen bir sonraki yılın kira bedeli üzerinden, mevcut
sözleşmedeki kira süresi ile sınırlı olmak şartıyla yenilenebilir.
(2) Belirlenen kira bedelinin tahsiline ilişkin işlemler 11 inci madde kapsamında yürütülür.
Su ve su ürünleri üretim yerlerinin yetiştiricilik amaçlı kiraya verilmesi ve kiranın
yenilenmesi
MADDE 9 ‒ (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanlarının müteşebbis tarafından kiralanması zorunludur. Kiralama müteşebbisin onaylanan projesine istinaden, su ürünleri bilgi sistemi üzerinden belirlenen yıllık kira bedeli ve kiralama süresi üzerinden komisyon marifetiyle yapılır.
(2) Müteşebbis tarafından kiralama işleminin, proje onayını veya tesisin devredilmesi
halinde tesis devir onayını takip eden altmış gün içerisinde yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde kiralamanın yapılmaması durumunda, onay merci tarafından proje iptal edilir.
(3) Tesisin devredilmesi halinde devralan adına yapılacak kiralama işlemlerinde, bir
önceki kiracıya ait sözleşmede yer alan şartlar geçerli olup, yeni kiracının kira süresi devreden
kiracıya tanınmış olan süreyle sınırlı olarak yeni kira sözleşmesi yapılır.
(4) Bir su ürünleri üretim yeri, birden fazla il veya ilçe sınırları içinde kaldığı durumlarda;
a) Yetkili makamlarca birden fazla üretim bölgesine ayrılmışsa her bölge, sınırları içinde
bulunduğu il müdürlüğünce,
b) Birden fazla bölgeye ayrılmasının mümkün olmaması halinde, yüzölçümü itibarıyla
kiralanacak alanın en fazla kısmının bulunduğu il müdürlüğünce,
kiraya verilir.
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(5) Projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan su ve su alanı kiralamalarında kira süresi sona erecek işletmeler için tesis sahibinin, yeniden kiralama talebinde bulunması ve mevcut projesine uygun yatırımının devam etmesi durumunda; il müdürlüğünce su
ve su ürünleri üretim yeri, tesis sahibine birinci fıkra hükümlerine göre yeniden kiraya verilir.
Yeniden kiralama taleplerine ilişkin iş ve işlemler kira süresi sona ermeden en az altmış gün
önce il müdürlüğünce başlatılır. Yeni kira sözleşmesinin başlangıç tarihi önceki kira sözleşmesinin bittiği gün olarak belirlenir.
(6) Kira süresi sona erecek tesis sahiplerine kira sözleşmelerini yeniletmeleri için il
müdürlüğünce kira sözleşmesinin bitim tarihinden en az altmış gün önce tebligat yapılır. Bu
tarihten sonra altmış gün içerisinde kirasını yeniletmeyenlerin projeleri iptal edilir.
(7) Kiracının projesinde değişiklik yapılması halinde;
a) Revize proje onayı ile birlikte kiralanan su veya su alanının aynı kalması ve kira tespiti değerlendirme kriterlerinde değişiklik olmaması durumunda kira sözleşmesinin yenilenmesine gerek kalmaksızın, mevcut kira sözleşmesi devam eder.
b) Revize proje onayı ile birlikte su veya su alanının değişmesi ve kira tespiti değerlendirme kriterlerinde değişiklik olması halinde kira sözleşmesi revize projeye göre yenilenir.
Kira süresi önceki kira sözleşmesinde belirtilen süre ile sınırlıdır.
(8) Şehir şebeke suyunun su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılması halinde ve buna ilişkin ilgili belediye veya yerel yönetimden izin alınması şartıyla kira bedeli alınmaz.
(9) Deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada su ürünleri yetiştiricilik
bölgeleri belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun
görüşü alınır; altmış gün içerisinde cevap verilmemesi halinde uygun görüş verilmiş sayılır.
(10) Su ve su alanı kiralanması yapılmadan üretim faaliyetine başlanamaz.
(11) Müteşebbisler tarafından kiralanan su miktarı veya su alanından daha fazlasının
kullanılması yasaktır.
Kira sözleşmesinin feshi
MADDE 10 ‒ (1) Su ve su ürünleri üretim yerinin tesliminden sonra, vadesi gelmiş
kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıya il müdürlüğünce altmış gün süre verilir. Bu
süre içerisinde kira borcunun ödenmediğinin tespiti halinde altmış gün ilave süre verilir ve
ödenmeyen her taksit miktarının iki katı alınır. Buna rağmen kira bedelini ödemeyenlerin kira
sözleşmesi il müdürlüğünce feshedilir. Yazılı ihtara ilişkin 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Kira sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, su ve su ürünleri üretim yerinin en
geç otuz gün içinde kiracı tarafından il müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. İl müdürlüğünce bu yerler bir tutanak ile teslim alınır.
(3) Sözleşme yapıldıktan sonra, kiralama yapan tüzel kişiliğin tasfiyesi, iflası veya sona
ermesiyle, kira sözleşmesi il müdürlüğü tarafından feshedilir.
(4) Kira sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda, kiracıya ait kira borcu var ise ödenmeyen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında faiz uygulanır.
Kira borcu il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından varsa,
gecikme zammı oranında faiz hesaplanarak teminattan mahsup edilir. Geçmiş dönemlerde tahakkuk etmiş ve ödenmeyen her türlü kira borcunun tahsili halinde ödeme yeri il özel idareleri
veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığıdır.
(5) Su ürünlerinin avcılık yoluyla istihsal hakkını kiralayanlar, öncelikli olarak sözleşme
süresi sonuna kadar kiralama işlemini devam ettirmek zorundadır. Ancak il müdürlüğünce; kiracının fesih talebinin geçerli bir gerekçeye dayanmış olduğunun, geriye dönük kira borcunun
bulunmadığının, o kira dönemine tekabül eden kira bedelinin ödendiğinin ve kiralanan alanın
yıllık avlanabilir stok miktarında azalma olmadığının tespit edilmesi halinde kira sözleşmesi
feshedilebilir.
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(6) Projeye dayalı kiralamalarda projesi iptal edilen kiracının kira sözleşmesi de il müdürlüğü tarafından feshedilir.
(7) Kira sözleşmesinin feshi veya sona ermesi, tesisin devredilmesi veya projenin iptali
halinde, o kira dönemine tekabül eden kira bedelinin kiracı tarafından ödenmesi zorunludur.
Kira bedelinin tahsili
MADDE 11 ‒ (1) Kira bedelinin ödeme yeri, kiralama yapılan su veya su ürünleri üretim yerinin bulunduğu ilin il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığıdır.
(2) Yıllık kira bedeli, peşin veya en fazla üçer aylık eşit taksitler halinde tahsil edilir.
Taksit sayısı komisyon tarafından belirlenir. İlk taksit kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte
peşin olarak tahsil edilir. Diğer taksitler sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenir.
(3) İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca kira artışının
yapılacağı ayda yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamalara
göre yüzde değişimi oranında artırılması suretiyle yıllık olarak il müdürlüğü tarafından tespit
edilir. Söz konusu yüzde değişim oranının kira artışının belirleneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmaz.
(4) İkinci ve izleyen yılların kira bedeli, birinci yıl kira bedelinin vade tarihi olan aynı
ay ve günde, vade tarihinin tatile rastlaması durumunda tatili takip eden ilk mesai gününde
aynı şekilde tahsil edilir.
(5) Kira bedelinin tahsiline ilişkin takip ve kontroller il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından yürütülür ve tahsilatın yapıldığı il müdürlüğüne
yazı ile bildirilir. Kiraların ve alacakların tahsil edilememesi durumunda, il özel idareleri veya
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından yazı ile bildirilmesi üzerine il müdürlüğü
tarafından 10 uncu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.
(6) Kira sözleşmesine ait, bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri kiracıya
ait olup, kiralama yapılırken veya yenilenirken belirlenen ilk yıl kira bedeli ve kira süresi üzerinden 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda belirlenen oranlarda hesaplanan
damga vergisi ve ihale karar pulunun ödendiğine dair belge kiracı tarafından il müdürlüğüne
ibraz edilir.
Suyun ve su ürünleri üretim yerinin kira süresi sonunda teslim alınması
MADDE 12 ‒ (1) Kiracı, su ve su ürünleri üretim yerini, kira süresi içinde aynen korumak ve kira süresinin sonunda il müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
(2) Kiracı tarafından kiralanan yerlere ilişkin yapılan masrafların geri ödenmesi için il
müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlardan herhangi bir talepte bulunulamaz.
(3) Su ve su ürünleri üretim yerinin, kira süresi sonunda veya bu Yönetmelik kapsamında belirtilen kira fesih işlemlerine bağlı olarak kiracı tarafından teslim edilmemesi halinde,
il müdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yerin mülki amirince talep tarihinden itibaren en
geç otuz gün içinde tahliye ettirilerek il müdürlüğüne teslimi sağlanır. İl müdürlüğünce gerek
görülmesi halinde süreç sonuçlanıncaya kadar ilgili alan yediemine verilir. Tahliye işlemlerine
ilişkin iş ve işlemler 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Yaptırımlar
İdari yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerince, istihsal hakkını kiralayanlardan bu Yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı hareket eden;
gerçek veya tüzel kişilere, su ürünleri kooperatiflerinin veya birliklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı, kabahatin niteliğine göre aşağıda yer alan idarî para cezaları verilir:
a) Avcılığa ait güncel verileri tutmayan veya bulundurmayanlara iki bin beş yüz Türk
lirası,
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b) İstihsal alanının şeklini ve özelliğini değiştirene veya değiştirilmesine izin verenlere
on bin Türk lirası,
c) Kira süresi sonunda veya sözleşmenin feshedilmesi durumunda kiralanan yeri il müdürlüğüne istenilen şartlarda teslim etmeyenlere on beş bin Türk lirası,
ç) Kiralama teknik şartnamesinde belirtilen miktardan % 10’a kadar fazla istihsal yapanlara beş bin Türk lirası,
d) Kiralama teknik şartnamesinde belirtilen miktardan % 10 dahil % 50’ye kadar fazla
istihsal yapanlara on bin Türk lirası,
e) Kiralama teknik şartnamesinde belirtilen miktardan % 50 dahil fazla istihsal yapanlara yirmi bin Türk lirası,
f) Kiralama haklarını başkalarına devredenlere yirmi beş bin Türk lirası,
idari para cezası uygulanır.
(2) Aynı kabahatin tekrarında idarî para cezaları iki katı olarak uygulanır ve kira sözleşmeleri feshedilir.
(3) Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerince 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde
belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak;
a) Kiralanan su miktarı veya su alanından % 10’a kadar fazla su yada su alanı kullananlara beş bin Türk lirası,
b) Kiralanan su miktarı veya su alanından % 10 dahil % 30’a kadar fazla su yada su
alanı kullananlara on bin Türk lirası,
c) Kiralanan su miktarı veya su alanından % 30 dahil % 60’a kadar fazla su yada su
alanı kullananlara yirmi bin Türk lirası,
ç) Kiralanan su miktarı veya su alanından % 60 dahil fazla su yada su alanı kullananlara
yirmi beş bin Türk lirası,
idari para cezası uygulanır.
d) Bu fıkrada yazılı idari para cezaları yetiştiricilik proje kapasitesi 250 ton/yıl ve daha
fazla olan yetiştiricilik tesisleri ile kuluçkahane kapasitesi 5 milyon adet/yıl ve daha fazla olan
kuluçkahaneler için iki katı olarak uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su
Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Kiralama işlemi devam eden dosyalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ve devam
eden kira sözleşmelerinde kiracının talebi olması ve 31/12/2021 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde kira sözleşmesi yenilenebilir. Kiracının bu yönde bir talebi olmaması halinde
mevcut sözleşmelerinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt komisyon: Gıda Kodeksinin hazırlanmasında görev alan Ulusal Gıda Kodeks
Komisyonuna bağlı ihtisas komisyonunu,
b) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Kodeks Alimentarius Komisyonu: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaklaşa kurulan komisyonu,
d) Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK): Gıda kodeksinin hazırlanmasında görevli
olan komisyonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ile Bu Komisyonun Görev ve Yetkileri
Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu
MADDE 4 – (1) UGKK; Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan üç üye, Sağlık Bakanlığından en az daire başkanı düzeyinde iki üye, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek
gıda konusunda uzman bilim insanı niteliğinde ikişer üye, Türk Standardları Enstitüsünden bir
üye, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan
bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.
(2) UGKK’da temsilcisi yer alacak faaliyet konusu gıda olan sivil toplum kuruluşu, İçişleri Bakanlığından alınan kayıtlar değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir.
(3) UGKK Başkanı ve Başkan Yardımcısı Bakanlık temsilcileri arasından Bakan tarafından atanır. Başkanın katılamadığı toplantılarda UGKK Başkanlığını Başkan Yardımcısı yürütür.
(4) UGKK sekretaryası Bakanlık tarafından yürütülür.
(5) UGKK üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri
dışındaki üyeler üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir.
(6) UGKK üyelerinden, görev süresi dolmadan görevinden ölüm, emeklilik, uzun süreli
hastalık, istifa gibi nedenlerle ayrılanların yerine, ayrılan üyenin temsil ettiği kurum/kuruluş
en geç otuz gün içerisinde yeni bir üye belirler. Yeni üyenin görev süresi diğer üyelerle birlikte
sona erer.
(7) Yeni dönem UGKK üyeleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir.
Yeni üyeler, mevcut UGKK görev süresi dolmadan en az on beş gün önce Bakanlık makamının
onayına sunulur.
Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun görev ve yetkileri
MADDE 5 – (1) UGKK’nın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gıda kodeksi çalışma kararının alınması ve yöntem belirlenmesi.
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b) Gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplantılar için Bakanlık tarafından oluşturulan
ulusal görüşlerin değerlendirilmesi.
c) Gıda kodeksi ile ilgili ulusal görüşlerin oluşturulması aşamasında gerekli olacak verilerin sağlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin toplanması.
ç) Gıda kodeksine ilişkin Bakanlık tarafından sunulan hususların değerlendirilmesi.
d) UGKK’ya sunulan mevzuat taslakları için yayım kararının alınması.
e) Gerekli görüldüğünde, taslaklarda değişiklik yapılması veya tekrar çalışma kararı
alınması.
f) Gerekli görüldüğünde, alt komisyon tarafından görüş değerlendirmesi yapılmaksızın,
gıda kodeksinin hazırlanması, yayımlanması veya yürürlükten kaldırılması kararının alınması.
g) Alt komisyon üyelerinin onaylanması.
Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun toplantı usulü ve karar alması
MADDE 6 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde komisyon üyelerini toplantıya çağırır.
(2) Üyeler, sağlık raporu, geçici görevlendirme, yıllık izin ve benzeri mazeretlerini yazılı olarak sekretarya aracılığı ile UGKK Başkanına bildirirler. Ancak acil durumlarda yazılı
bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum, Başkana bildirilir.
(3) Mazeret bildirmeden art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, Bakan onayı
ile iptal edilir.
(4) UGKK, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın
oyu yönünde karar alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alt Komisyonların Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Alt komisyonların kuruluşu
MADDE 7 – (1) Alt komisyonlar Bakanlık tarafından konu ile ilgili kurum, kuruluş,
üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulur ve UGKK tarafından onaylanır.
(2) Alt komisyonlar en fazla otuz üyeden oluşur.
(3) Bakanlık tarafından alt komisyonlar bünyesinde; farklı konulara göre çalışma grupları kurulabilir.
(4) Üyeler, sağlık raporu, geçici görevlendirme, yıllık izin ve benzeri mazeretlerini yazılı olarak sekretaryaya bildirirler. Ancak acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak
kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum, üyenin bağlı olduğu komisyon Başkanına
bildirilir.
(5) Mazeret bildirmeden art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, UGKK kararı
ile iptal edilir.
(6) Alt komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer, başkanın olmadığı durumlarda alt komisyona başkan yardımcısı başkanlık eder.
(7) Alt komisyonların sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.
(8) Alt komisyon toplantılarına sadece alt komisyon üyeleri katılabilir. Toplantılara gözlemci yedek üye ve benzeri sıfatlarla katılım sağlanamaz.
(9) Üniversite ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, en fazla iki alt komisyonda görev alabilir.
(10) Alt komisyonlarda her sivil toplum kuruluşundan en fazla beş üye yer alabilir. Sivil
toplum kuruluşu üyeleri ilgili konuda en az üç yıl çalışmış olmalıdır.
Alt komisyonun görevleri
MADDE 8 – (1) Alt komisyonun görevleri şunlardır:
a) Gıda kodeksi taslaklarına gelen görüşleri değerlendirmek.
b) Görüş değerlendirmesi tamamlanan gıda kodeksi taslaklarını UGKK’ya sunmak.
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Alt komisyon toplantı usulü ve karar alma
MADDE 9 – (1) Alt komisyon sekretaryası, gerekli gördüğü hallerde alt komisyonu
toplantıya çağırır.
(2) Alt komisyon en az, üye tam sayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın
oyu yönünde karar alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Kodeksi Taslaklarının Hazırlanması ve Yayımlanması
Gıda kodeksi taslaklarının hazırlanması
MADDE 10 – (1) UGKK tarafından çalışma kararı alınan gıda kodeksi taslakları, Avrupa Birliği mevzuatı öncelikli olmak üzere, Kodeks Alimentarius Komisyonu yaklaşımları,
ulusal ve uluslararası mevzuat ile Ülke koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından hazırlanır.
(2) Bakanlık gerekli gördüğünde görüş almak üzere, gıda kodeksi taslak hazırlama çalışmalarına konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından konusunda uzman kişileri çağırabilir.
(3) Hazırlanan gıda kodeksi taslakları konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil
toplum kuruluşlarının görüşlerine açılır. Görüşlerin Bakanlığa ulaşmasını takiben ilgili alt komisyon toplantıya çağırılır.
(4) Alt komisyonlar tarafından görüşleri değerlendirilen taslaklar, UGKK’ya iletilir.
Gıda kodeksinin yayımlanması
MADDE 11 – (1) UGKK tarafından yayım kararı alınan gıda kodeksi, Bakanlıkça ilgili
mevzuat hükümleri kapsamında yayıma gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Ulusal Gıda Kodeks
Komisyonu ve alt komisyonlar oluşturuluncaya kadar mevcut Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu
ve alt komisyonları çalışmalarına devam eder.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ticaret Bakanlığından:

—— • ——

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik 31/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUKLARI PİYASASINDA YETKİLENDİRME,
DENETLEME VE ORMAN BİTKİ PASAPORTU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; orman ağaç, ağaççık ve florasına
ait tohumlukları standartlara uygun olarak üreten, satışını yapan, gerçek veya tüzel kişilerin
yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
(2) Kendi ihtiyacı için tohumluk üretimi yapan ve ticari bir amaç gütmeyenler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun
67 nci ve 103 üncü maddeleri, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci
maddeleri, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 40 ıncı maddesi ile
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 333 üncü, 334 üncü ve 338 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağaç: Yetiştiği yerlere bakılmaksızın tabii olarak yetişen veya yetiştirilen, en az 8
metre ve daha yukarı boy yapabilen, kökü, gövdesi ve tepesi olan, yaşı ve çapı ne olursa olsun
yerli ve egzotik tür orijinli odunsu orman bitkilerini,
b) Ağaççık: Yetiştiği yerlere bakılmaksızın tabii olarak yetişen veya yetiştirilen, yan
dalların çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine
bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan, çapı ne olursa olsun uzun ömürlü, yerli
ve egzotik tür orijinli odunsu orman bitkilerini,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Elektronik ortam: e-Devlet portalı ve kurum resmî portalını,
d) Fidan: Gerek tabii olarak yetişmiş gerekse generatif veya vejetatif yolla üretilmiş
kök ve gövdesi bulunan 1 ila 10 yaş arası olan iğne yapraklı, 1 ila 6 yaş arası olan yapraklı bitkileri,
e) Fidanlık: Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları,
f) Flora: Ağaç, ağaççık ve orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza fonksiyonunu
icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, tabii olarak veya emekle yetiştirilen, gerektiğinde süs bitkileri olarak da kullanılabilen, orman ekosisteminin canlı unsuru, odunsu ve
otsu tür orman bitkilerini,
g) Gen koruma ormanı: Bir türün genetik çeşitliliğinin korunması amacıyla seçilen ve
yönetilen meşcereleri,
ğ) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
h) İlgili heyet: İlgili müdürlük personelinden en az iki orman mühendisinin katılımı ile
kurulan heyeti,
ı) İlgili müdürlük: Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş müdürlükleri,
i) Kayıt belgesi: Orman bitkisi; fidan üretici, tohum üretici, fidan ve tohum üretici, tohum bayi, tohum işleyici, tohumluk üretici belgesi olarak adlandırılan belgeleri,
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j) Klon: Bir bireyden vejetatif olarak elde edilen bireyler grubunu,
k) Klon parkı: Islah materyalinin korunması, yapay dölleme çalışmalarının kolaylıkla
yapılması ve diğer bilimsel çalışmalara temel olması amacıyla aşılı fidanlardan oluşturulan
tesisleri,
l) Kontrol: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması için, orman bitkisi tohumluk kontrolörlerine verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, numune alma, analiz gibi iş ve işlemleri,
m) Meslek mensubu: Orman Mühendisi unvanını haiz olup, 5531 sayılı Kanun çerçevesinde serbest ormancılık bürosu ve/veya şirketini kurmakla ruhsatlandırılan kişiyi,
n) Nihai tüketici: Ürünü bir daha satmamak üzere kendi bünyesinde kullanmak amacıyla
satın alanları,
o) Orijin: Bir doğal tohum toplama sahası veya doğal meşcere söz konusu ise orijin;
sahanın bulunduğu yeri, doğal olmayan bir meşcere veya tohum toplama sahası söz konusu
ise; yapay olarak tesis edilen meşcerede kullanılan orman yetiştirme materyalinin temin edildiği
yeri,
ö) Orman bitkisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait canlı bitkiler, yumrular, soğansılar, soğanlar, rizomlar, yapraklı dallar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem
ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile tohumları,
p) Orman bitkisi fidan üreticisi: Ticari olarak orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanları üreten, işleyen gerçek veya tüzel kişileri,
r) Orman bitkisi fidan yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak kayıt belgesi sahibi fidan üreticileri
adına üretim yapan gerçek veya tüzel kişileri,
s) Orman bitki pasaportu: Bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını
gösteren, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumluklar için standart hale getirilmiş, usullere
uygun olarak hazırlanan, ilgili müdürlük veya ilgili müdürlükçe yetkilendirilenler tarafından
düzenlenen, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukların hareketi esnasında bulundurulan etiket veya belgeyi,
ş) Orman bitkisi tohum bayi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumları pazarlamak
amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,
t) Orman bitkisi tohum işleyicisi: Üreticilere ait orman florası tohumlarını belirlenen
standartlara göre fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirerek ekime ve/veya pazarlamaya uygun
hale getiren gerçek veya tüzel kişileri,
u) Orman bitkisi tohum üreticisi: Orman ağaç, ağaççık ve florası tohumlarını üreten
ithal veya ihraç eden, işleyen, satışa sunan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişileri,
ü) Orman bitkisi tohumluğu: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitkilerinin çoğaltımı
için kullanılan tohum, yumru, fidan, çelik, doku, aşı materyali gibi generatif ve vejetatif bitki
kısımlarını,
v) Orman bitkisi tohumluk kontrolörü: Tohumluk belgelendirmelerine ilişkin kontrol
ve denetim yapan, numune alan ve belge düzenleyen, Genel Müdürlükte görev yapan yetkilendirilmiş orman mühendisini veya yetkili meslek mensubunu,
y) Orman bitkisi tohumluk üreticisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukları
üretmek, işlemek, satışa hazırlamak ve dağıtmak üzere yetkilendirilen, fidan üreticisi, tohum
üreticisi, tohum işleyicisi ve tohum bayileri için istenen tüm şartları yerine getiren ve tüm donanımları bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,
z) Ormancılık bürosu: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan, bu Yönetmelikteki işleri yapmakla yetkilendirilen serbest ormancılık veya
serbest yeminli ormancılık bürolarını, ortaklıklarını ve şirketlerini,
aa) Orman idaresi: Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatını,
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bb) Ormancılık karantinası: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, orman bitkisi tohumlukları, orman bitkisel ürünü ve diğer maddelerin denetim ve kontrol altına alınması ile yerinde ve zamanında imha edilmesini,
cc) Tohum: Meydana geldiği bitkinin tüm özelliklerini taşıyan, döllenme sonucu meydana gelen ve yeni bir bitki oluşturma kapasitesi olan üretim materyalini,
çç) Tohum bahçesi: Seçilmiş klon veya bireylerle tesis edilen, istenmeyen kaynaklardan
polen erişiminin engellendiği veya en aza indirildiği, entansif bakım tedbirlerinin uygulandığı,
sık aralıklarla, bol ve kolay tohum üretimi sağlayacak şekilde yönetilen plantasyonları,
dd) Tohum meşceresi: Bulunduğu ekosistemde ekonomik önemi olan odun özellikleri
bakımından üstün özelliklere sahip ağaçlardan oluşması nedeniyle tohum kaynağı olarak seçilen
ve özel bir silvikültür planıyla işletilen meşcereleri,
ee) Tohum toplama sahası: Tohum meşceresi veya tohum bahçesi özelliklerine sahip
olmayan, belirli bir bölgede bulunan ve fidan üretimi için tohumları toplanan ağaçların bulunduğu alanı,
ff) Zararlı organizma: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile tohumlarına zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Orman Bitkisi Tohumluk Üreticilerinin Yetkilendirilmesi ve Denetlenmesi
Orman bitkisi fidan üretici belgesi verilmesine dair şartlar
MADDE 4 – (1) Orman bitkisi fidan üreticisi olarak yetki almak isteyen gerçek veya
tüzel kişiler, elektronik ortamdan veya aşağıdaki belgeleri Ek-1’de yer alan dilekçeye ekleyerek
fidan üretim tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvurur:
a) Vergi kaydı levhası.
b) Ticaret sicil kaydı.
c) Fidan üretimi için 50 dekar ve üzeri araziye sahip işletmelerin en az bir meslek mensubu çalıştırdığına dair sigorta bildirimi belgesi veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair
belge.
ç) Fidan üretimi için 50 dekarın altındaki araziye sahip işletmelerin, fidanlığın tamamını
ayda en az iki kez ve tam gün kontrol etmek koşulu ile serbest ormancılık bürosundan danışmanlık hizmeti aldığına ilişkin sözleşme veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair belge.
d) (c) ve (ç) bentlerinde yazılı işletme sahiplerinin, 5531 sayılı Kanuna göre Orman
Mühendisleri Odasınca verilmiş vizeli ruhsat belgesi.
e) Fidan üretimi yapılacak arazinin geçerli sahiplilik belgesi veya en az beş yıllık kiralandığına dair kira sözleşmesi.
(2) Çıplak köklü fidan üretimi için veya kaplı fidan üretimi için en az 2.0 dekar, sera
üretim için en az 200 m² yetiştirme alanı gereklidir.
Orman bitkisi fidan üreticilerinin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Orman bitkisi fidan üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur:
a) Genel Müdürlükçe ve/veya ilgili müdürlükçe düzenlenecek eğitim ve toplantılara
katılmak.
b) Hizmet akdi ile çalıştırdıkları meslek mensuplarının sigorta bildirim cetvelini veya
danışmanlık hizmeti alınan serbest ormancılık bürosu ile yapılan sözleşmeyi denetimlerde ibraz
etmek.
c) Gerçekleştirdikleri üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en az beş
yıl süreyle muhafaza etmek.
ç) Satışlarını, üretim yapılan yerlerde veya ilgili belediyenin gösterdiği satış alanlarında
ya da orman bitkisi tohumluk bayileri aracılığıyla yapmak.
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d) Fidan üretim ve ticaretini bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapmak.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre fidan üretimini yapanlar, ürettikleri orman bitkisi
tohumluklarında zararlı organizma görülmesi durumunda yayılmaması için önlem almak ve
Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
Orman bitkisi tohum üretici belgesi verilmesine dair şartlar ve donanım
MADDE 6 – (1) Orman bitkisi tohum üreticisi olarak yetki almak isteyen gerçek veya
tüzel kişiler, elektronik ortamdan veya aşağıdaki belgeleri Ek-1’de yer alan dilekçeye ekleyerek
tohum üretim tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvurur:
a) Vergi kaydı levhası.
b) Ticaret sicil kaydı.
c) Tohum üretilen bitki grubuna ait gerekli teknik bilgiler, faturalar veya üretime ait
izin belgeleri.
ç) Tohum üretimi için işletmelerin; en az bir meslek mensubunu hizmet akdi ile çalıştırdığına dair sigorta bildirimi belgesi ve/veya serbest ormancılık bürosundan danışmanlık hizmeti aldığına ilişkin sözleşme veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair belge.
d) Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi.
e) Ormancılık bürosunca düzenlenmiş kapasite raporu.
(2) Orman bitkisi tohum üreticilerinin, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslara uygun
aşağıdaki donanımlara sahip olması gerekir:
a) Kapasite raporuna uygun tesis.
b) Tohum üretim kapasitesine uygun soğutma ünitesi veya depo.
c) Tohum üretimi yapılan türlere uygun numune alma alet ve ekipmanı.
ç) Çimlendirme dolabı.
d) Hassas terazi.
e) Nem tayin cihazı.
f) Çimlendirme kabı.
g) Tohum saklama kabı.
ğ) Şahit numune saklama deposu.
h) Diğer laboratuvar malzemeleri.
Orman bitkisi tohum üreticilerinin yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Orman bitkisi tohum üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur:
a) Genel Müdürlükçe ve/veya ilgili müdürlükçe düzenlenecek eğitim ve toplantılara
katılmak.
b) Hizmet akdi ile çalıştırdıkları meslek mensuplarının sigorta bildirim belgesini veya
danışmanlık hizmeti alınan serbest ormancılık bürosu ile yapılan sözleşmeyi denetimlerde ibraz
etmek.
c) Gerçekleştirdikleri tohum üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en
az beş yıl muhafaza etmek.
ç) Üretilen ve sarfedilen tohumlara ait şahit numuneleri en az bir yıl süre ile muhafaza
etmek.
d) Laboratuvar çalışmalarında Genel Müdürlükçe belirlenmiş yöntemleri kullanmak.
e) Tohum üretim ve ticaretini bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapmak.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tohum üretimini yapanlar, ürettikleri tohumluklarda zararlı organizma görülmesi durumunda yayılmaması için önlem almak ve Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
Orman bitkisi tohum işleyici belgesi verilmesine dair şartlar ve donanım
MADDE 8 – (1) Orman bitkisi tohum işleyicisi olarak yetki almak isteyen gerçek veya
tüzel kişiler, elektronik ortamdan veya aşağıdaki belgeleri Ek-1’de yer alan dilekçeye ekleyerek
tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvurur:
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a) Kapasite raporuna uygun tesis.
b) Tohum eleme ekipmanları.
c) Hassas terazi.
ç) Çimlendirme kabı ve dolabı.
d) Tohum saklama kabı.
e) Ormancılık bürosunca düzenlenmiş kapasite raporu.
Orman bitkisi fidan ve tohum üretici belgesi verilmesine dair şartlar ve donanım
MADDE 9 – (1) Orman bitkisi fidan ve tohum üreticisi belgesi almak isteyen gerçek
veya tüzel kişiler hem orman bitkisi fidan hem de orman bitkisi tohum üreticisi belgesi verilmesine dair şartlara uymak ve donanımları bulundurmak zorundadır. Bu kişiler, 4 üncü ve 6 ncı
maddelerde belirtilen belgeleri ekleyerek Ek-1’de yer alan dilekçeyle veya elektronik ortamdan
üretim tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvurur.
(2) İlgili müdürlük 4 üncü ve 6 ncı maddelerde belirtilen esaslara uygunluğu tespit edilen başvuru sahiplerine orman bitkisi fidan ve tohum üretici belgesi düzenler.
(3) Denetimleri 13 üncü maddede belirtilen esaslara göre ayrı ayrı yapılır.
Orman bitkisi tohum bayi belgesi verilmesine dair şartlar ve donanım
MADDE 10 – (1) Orman bitkisi tohum bayi olarak yetki almak isteyen gerçek veya
tüzel kişiler, elektronik ortamdan veya aşağıdaki belgeleri Ek-1’de yer alan dilekçeye ekleyerek
tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvurur:
a) Vergi kaydı levhası.
b) Ticaret veya esnaf ve sanatkârlar sicil kaydı.
c) Meslek mensubu çalıştırdığına dair hizmet akdi sözleşmesi ile sigorta bildirim belgesini veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair belge.
ç) Bayilik yapılacak yerin ve deponun açık adresi.
(2) Tohum bayilerinin Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslara uygun aşağıdaki donanımlara sahip olması gerekir:
a) Satış kapasitesine uygun soğutma ünitesi, depo ve satış yeri.
b) Satış yerinde ve depoda tohumlukların muhafaza edilmesine uygun raf sistemi.
Orman bitkisi tohum bayisinin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Tohum bayi belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur:
a) Genel Müdürlükçe ve/veya ilgili müdürlükçe düzenlenecek eğitim ve toplantılara
katılmak.
b) Hizmet akdi ile çalıştırdıkları meslek mensuplarının sigorta bildirim belgesini veya
sahibinin meslek mensubu olduğuna dair vizeli ruhsat belgesini denetimlerde ibraz etmek.
c) Kayıt altına alınmış türlere ait sertifikalı, etiketli, standart tohumlukları satmak.
ç) 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği (1999/105/Ec)’nin 11 inci maddesindeki bilgileri içermeyen
yerli ya da ithal tohumlukları satmamak.
d) Satışını yaptığı tohumlara ait sertifikasyon, analiz ve pazarlama belgelerini en az beş
yıl muhafaza etmek.
e) Tohumlukların orijinal ambalajlarını bozmamak ve açık olarak satmamak.
f) Denetim amacıyla gelen tohumluk kontrolörlerine gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak.
g) Denetim amacıyla gelen tohumluk kontrolörlere istenilen çeşit ve miktarda tohumluk
numunesi vermek.
ğ) Bayilik izin belgelerini her yıl vize ettirmeden tohum satışı yapmamak.
h) Tohum üretim ve ticaretini bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapmak.
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Orman bitkisi; fidan üretici, tohum üretici, fidan ve tohum üretici, tohumluk üretici,
tohum işleyici, tohum bayi kayıt belgesi düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) Kayıt belgesi almak için başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin
belge ve donanımları ilgili heyetçe yerinde incelenerek bir rapor düzenlenir.
(2) Yapılan incelemede eksiklikler tespit edilmesi halinde, giderilmesi için 30 günlük
süre verilir. Bu sürenin sonunda ilgili heyetçe tekrar yerinde tespitler yapılır. Eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir.
(3) Yapılan incelemede herhangi bir eksikliği bulunmayan ya da eksikliklerini gideren
gerçek ya da tüzel kişiler birinci fıkrada sayılan belgeleri almaya hak kazanır. Beş yıl süreli
belge verilmesi için ilgili heyetçe rapor düzenlenerek onay için ilgili müdürlüğe gönderilir. Bu
rapora dayanarak birinci fıkradaki belgeleri almaya hak kazananlar Ek-2’de yer alan taahhütnameyi imzaladıktan sonra Ek-3’te yer alan kayıt belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Bu belgelerin bir nüshası ilgili müdürlükte, bir nüshası Genel Müdürlükte muhafaza edilir ve bir nüshası da üreticiye verilir.
(4) Orman bitkisi tohumluk üretici belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; diğer
kayıt belgelerini almak için gereken tüm şartları yerine getirmek ve bunlardan istenen tüm tesis
ve donanımları bulundurmak zorundadır.
Orman bitkisi; fidan üretici, tohum üretici, fidan ve tohum üretici, tohumluk üretici,
tohum işleyici, tohum bayilerinin denetlenmesi
MADDE 13 – (1) Kayıt belgesi olanlar her yıl ilgili müdürlük tarafından en az bir defa
denetlenir veya serbest yeminli ormancılık bürolarına denetlettirilebilir. Denetimlerde Ek-4’te
yer alan denetim formu kullanılır. Denetim formları üç nüsha düzenlenir birinci nüshası ilgiliye
verilir. İkinci nüshası ilgili müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüshası da denetleyende kalır. Denetimde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Denetimler sonucunda, kayıt belgesi sahibinin bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde eksiklikler ilgili müdürlükçe ilgililere bildirilir. Eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük süre verilir. Bu süre sonunda yapılan denetimde, eksikliklerin devamı durumunda ilgiliye ait belge iptal edilir. Belgenin iptal edildiği ilgiliye tebliğ edilerek Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır.
(3) Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde her yıl yapılan denetimde bu Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen şartları devam ettiren gerçek ve tüzel kişilerin belgeleri vize edilir.
(4) Kayıtlı üreticiler, işleyici ve bayiler denetim elemanlarına orman bitki tohumluklarına ilişkin her türlü belge ve kayıtları temin eder, denetim elemanlarına görevlerini yapabilmeleri için gerekli kolaylıkları sağlar. Aykırı davrananların belgeleri denetim elemanlarınca
düzenlenen rapora bağlı olarak ilgili müdürlükçe iptal edilebilir.
(5) İlgili müdürlük, ihraç edilen herhangi bir orman bitki tohumluğuna ilişkin satıcı tarafından yanlış bilgi verildiğini tespit ederse, Genel Müdürlüğüne doğru bilgileri gönderir. Genel Müdürlük, alıcıyı ve ihracat yapılmışsa tohumluğun gönderildiği ülkenin yetkili birimini
uyarır ve doğru bilgileri gönderir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alt Birliklere Üyelik ve Meslek Mensubu Çalıştırılması
Alt birliklere üyelik
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yetkilendirilerek belgelendirilen gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet alanı ile ilgili 5553 sayılı Kanunun 17 nci maddesine
göre ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır.
(2) Denetimlerde alt birliğe üyeliğini gösteren belgeyi ibraz etmeyen gerçek veya tüzel
kişilere, eksikliğin giderilmesi amacıyla otuz günlük ek süre verilir. Bu sürede de üyelik belgesini ibraz etmemesi halinde belgeleri iptal edilir.
(3) Genel Müdürlüğe bağlı fidanlıklar alt birliklere üye olma şartından muaftır.

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

Meslek mensuplarının çalışma ve çalıştırılması ile ilgili hususlar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ormancılık bürolarından danışmanlık
hizmeti alınarak çalışacak meslek mensupları, fidanlığın tamamını ayda en az iki kez ve tam
gün kontrol etmek koşulu ile en fazla on üreticiye danışmanlık hizmeti verebilir. Fidanlıklarda
yapılan iş ve işlemleri rapor veya tutanak ile belgelendirmek zorundadırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tohumluk Üreticilerinin Orman Bitki Pasaport İşlemleri
Tohumluk üreticilerinin orman bitki pasaport sisteminde kayıt altına alınması
MADDE 16 – (1) Ek-5’te listelenmiş olanlar ile diğer orman bitki türlerine ait tohumlukların üretimini, satışını ve depolamasını yapacak özel sektör tohumluk üreticileri, Genel
Müdürlüğün orman bitki pasaport sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.
(2) Orman bitkisi; fidan üretici, tohum üretici, fidan ve tohum üretici, tohumluk üretici,
tohum işleyici, tohum bayileri aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde kayıt altına alınır:
a) Kayıt belgesi alanlar, Ek-6’da yer alan formla veya elektronik ortamdan ilgili müdürlüğe başvurur.
b) Üretim yerlerinde veya sahalarında üretilen veya ticareti yapılan orman bitki türü
tohumluklarına ait sertifika veya bitki pasaportu ilgili müdürlükçe kontrol edilir. Sertifika veya
bitki pasaportu olmayan tohumluklara ait eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilir.
c) Kayıt öncesinde üretim yerlerinde veya sahalarında tohumluk kontrolörlerince orman
bitki sağlığı kontrolleri gerçekleştirilir. Üretim yerlerinde veya yakınlarında gözleme dayalı
kontroller yapılır. Toprakta yaşayan ormancılık karantinasına tabi zararlı organizmaların tespiti
amacıyla mevzuata uygun olarak üretim yerinden toprak ve/veya üretim harcı örneği alınır.
Gerekli hallerde alandan veya civardan bitki örnekleri alınır. Alınan örnekler etiketlenerek analiz için Orman Fakülteleri, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri diğer Bakanlıklara
ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı laboratuvarlar ile akredite olmuş özel laboratuvarlara
gönderilir. Herhangi bir eksikliğe rastlanılmaması ve analiz sonuçlarının temiz çıkması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilerek tohumluk üreticisine bir kayıt numarası verilir.
ç) Sorumlu meslek mensubunun; 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlandırılmış orman mühendisi olup olmadığı kontrol edilir.
d) Tohumluk üreticilerinin faaliyet yeri, üretim yeri, şekli ve deseninde değişiklik yapılacaksa, ilgili müdürlüğe bildirilerek yeni durum ile ilgili gerekli kontroller yapılır.
Orman bitki pasaportu sistemine kayıtlı tohumluk üreticilerinin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Kayıtlı orman bitkisi tohumluk üreticileri aşağıda belirtilen sorumlulukları yerine getirirler:
a) Ek-5’te listelenmiş olanlar ile diğer orman bitki türlerine ait tohumlukların yetiştirildiği, üretildiği, depolandığı, saklandığı ya da başka şekillerde bulunduğu yerlerin tesis kullanım planını tutmak.
b) Tohumluk alımı, satımı ve üretimi ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları en az beş
yıl süreyle saklamak.
c) İlgili müdürlük ile tohumlukların üretimi ve sağlığı konularında görüşmeleri yürütmek üzere, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı bir meslek mensubu olarak yetkili orman mühendisini görevlendirmek.
ç) Sertifikası olmayan tohumlukları, üretim ve ticari faaliyetlerde kullanmamak.
d) Satın alınan tohumlukların orman bitki pasaportları ile sonradan düzenlenen orman
bitki pasaportlarına ait bilgi ve belgeleri en az beş yıl süreyle saklamak.
e) Tohumlukların yıllık üretim durumlarını veya değişikliklerini ilgili müdürlüğe bildirmek.
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f) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan düzenleyici işlemler çerçevesinde gerektiğinde
ve belirlenen zamanlarda gözlem ve muayene yapmak, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanılması durumunda en yakın orman idaresine yedi gün içerisinde bilgi vermek, zararlının görüldüğü orman bitkisi tohumluğunun son altı aylık satışının yapıldığı kişi veya kurumlara bildirim yapmak ve orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine arız olan zararlı organizmalar ile mücadele
usul ve esaslarına uymak.
g) Orman bitkisi tohumluklarının alımı satımı ve üretim aşamalarında meydana gelen
hastalıklarla ilgili kayıtları tutmak ve hastalığı zamanında orman idaresine bildirmek.
ğ) Denetimlerde veya orman bitkisi tohumluk kontrolörlerince yapılacak diğer kontrollerde gerekli kolaylıkları sağlamak.
h) Orman bitkisi tohumluk kontrolörleri veya ilgili müdürlükçe gerekli görülen önlemleri almak.
Orman bitkisi tohumluklarının yurtiçi hareketleri
MADDE 18 – (1) Ek-5’te listelenmiş olanlar ile diğer orman bitki türlerine ait tohumluklar bitki pasaportu ile hareket etmek zorundadır.
(2) Ek-7’de listelenmiş olan zararlı organizmaların hareketi yasaktır.
(3) Ek-8’de listelenmiş olan zararlı organizmalarla bulaşık tohumlukların hareketi yasaktır.
(4) Ek-9’da yer alan özel şartların sağlanmaması durumunda tohumlukların hareketi
yasaktır.
(5) Zararlı organizmalarla bulaşık orman bitkisi tohumluklarının 28/8/2015 tarihli ve
29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği esaslarına göre mücadelesi yapılarak zararlı organizmadan ari olduğu tespit edilmeden hareketi yasaktır.
Orman bitki pasaportu
MADDE 19 – (1) Orman bitki pasaportu yalnızca bir etiketten ve/veya bir belgeden
ve/veya bir etiketle birlikte buna eşlik eden fatura ve dokümanlardan ibaret olabilir.
(2) Orman bitki pasaportu yalnızca bir etiketten ve/veya bir belgeden ibaret ise aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır:
a) “Orman Bitki Pasaportu” ibaresi.
b) Ülke kodu (TR).
c) Sorumlu resmî kurum veya ayırt edici kodu.
ç) Kayıt numarası.
d) Transfer bölgesi kodu.
e) Seri numarası.
f) Türkçe ve latince adı.
g) Ürün miktarı.
ğ) Orijini.
h) İkame pasaport (RP) orijinal pasaport yeniden düzenlenmiş ise menşei kayıt numarası.
ı) Orman bitki türü tohumlukları, tohum ise olgunlaşma yılı, fidan ve çelik ise yaşı, tipi
ile kök kesimi, şaşırtma ve kaplı olup olmama durumları.
i) Ulusal kayıt numarası kategorisine göre renklendirilmemişse, kategorisi.
(3) Orman bitki pasaportu, bir etiket ya da bir belgeyle birlikte buna eşlik eden fatura,
irsaliye gibi dokümanlardan ibaret ise;
a) Etiket üzerinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilerden en az ilk onunun bulunması,
b) Etiket ya da belgeye eşlik eden dokümanda ikinci fıkrada belirtilen bilgilerin tümünün yer alması,
zorunludur.
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(4) Orman bitki pasaportu bir sevkiyatın en küçük birimini temsil eden bitkilere, ambalajlarına veya bunları taşıyan araca iliştirilir.
(5) Orman bitki pasaportunun tekrar kullanılması yasaktır.
(6) Yırtık, tasdikli olmayan değişiklikler içeren, yanlış yazılan ve okunamayan, bilgileri
eksik olan, çevre şartlarından dolayı yıpranan veya dikkatsizce yazılan pasaportlar geçersizdir.
(7) Orman bitki pasaportu tamamen büyük harflerle barkot sistemi ile doldurulur.
Orman bitki pasaportlarının basılması, muhafazası ve düzenlenmesi
MADDE 20 – (1) Orman bitki türü tohumlukları üreticilerine ait orman bitki pasaportunun basımı ve/veya muhafazası, ilgili müdürlükçe veya ilgili müdürlükçe yetkilendirilen tohumluk üreticileri tarafından yapılır.
(2) Ek-5’te listelenmiş olanlar ile diğer orman bitki türlerine ait tohumlukların orman
bitki pasaportu basma işlemi kayıt belgesi olanların, aşağıdaki şartlara göre, elektronik ortamdan ilgili müdürlüğe başvurusu üzerine gerçekleştirilir:
a) Kayıt altına alınan üreticiler, işleyiciler ve bayilere ait tohumluklar ilgili müdürlükçe
bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde kontrol edilir, bu tohumluklar Ek-7 ve Ek-8’de listelenmiş olan zararlı organizmalardan ari olmak zorundadır. Ek-9’da yer alan tohumluklar için aranan özel şartların yerine getirilmesi ve zararlı organizmalarla bulaşık orman bitkisi tohumluklarının Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği esaslarına göre mücadelesi yapılarak zararlı organizmalardan ari olduğunun
tespit edilmesi durumunda orman bitki pasaportu düzenlenir.
(3) Orman bitki pasaport sistemine kayıtlı üretici, işleyici ve bayiler orman bitki pasaportu basma yetkisi için elektronik ortamdan faaliyet gösterdiği yerdeki ilgili müdürlüğe müracaatta bulunurlar. İlgili müdürlük yerinde yaptığı denetim ve kontroller sonucunda, Ek-5’te
listelenmiş olanlar ile diğer orman bitki türlerine ait tohumlukların, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılmış olan koşulları sağlaması durumunda orman bitki pasaportu basma
ve/veya düzenleme yetkisi verir. Bu yetkilendirme bir yıl süre ile geçerlidir.
(4) Ek-5’te yer alanlar ile diğer orman bitki türlerine ait tohumluklar ithal edilmiş ise;
orman bitki pasaportu, ilgili müdürlükçe veya yetkilendirilen tohumluk üreticisince ithalat işlemi gerçekleştikten sonra düzenlenir.
İkame orman bitki pasaportu
MADDE 21 – (1) Orman bitki pasaportuna konu tohumlukların bölünmesi veya birleştirilmesi durumunda ikame orman bitki pasaportu düzenlenir.
(2) İkame orman bitki pasaportu, kayıt altına alınan yetkili tohumluk üreticisinin başvurusu üzerine, ilgili müdürlükçe veya orman bitki pasaportu basımına yetkili olan tohumluk
üreticileri tarafından düzenlenir.
(3) İkame orman bitki pasaportu için başvuruda bulunan tohumluk üreticileri kaç ikame
pasaportu ihtiyaç duyduklarını, tohumlukların geldiği ve gönderilmesi planlanan yerleri ilgili
müdürlüğe bildirir.
Kontroller
MADDE 22 – (1) Kayıtların kontrolü aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Kayıtlı tohumluk üreticilerinin belgeleri yılda en az bir defa kontrol edilir.
b) Tohumluk üreticilerinin, kayıt ve orman bitki pasaportu ile ilgili saklamak zorunda
olduğu belgeler kontrol edilir.
c) Üretilen veya ticareti yapılan tohumluklar ile ilgili kayıtlar kontrol edilir.
ç) Tohumluk üreticilerinin; listelenmiş zararlı organizmaların iç kontrollerinin yapılıp
yapılmadığı ve zararlı organizma görülmesi durumunda görüldüğü tarih ile bununla ilgili alınan
önlemler ve uygulamalar ile ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı kontrol edilir.
d) Ek-5’te yer alanlar ile diğer orman bitki türlerine ait tohumlukların sevkiyatında geçerli bir orman bitki pasaportunun kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.
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(2) Arazi kontrolü, uygun dönemde ve yılda en az bir kez olmak üzere aşağıdaki işlemlerle yapılır:
a) Tohumluk üreticilerinin temin edeceği arazi haritası ile ekili ve dikili ürünlerin dağılımı ve bunların hangilerinin kontrole veya orman bitki pasaportuna ihtiyaç olduğu belirlenir.
Bu bilgiler doğrultusunda tohumluk kontrolleri yapılır.
b) Ek-5’te yer alanlar ile diğer orman bitki türlerine ait tohumluklar ile çevrede konukçu
olabilecek tüm bitkiler zararlı organizma semptomları yönüyle kontrol edilir.
c) Kontrollerde zararlı organizma şüphesi olduğunda ve özel şartların yerine getirilmesi
amacıyla numune alınır ve analiz için ilgili laboratuvara gönderilir.
ç) Arazi kontrolü sonucunda Ek-4’teki yıllık denetim formu üç nüsha düzenlenir. Düzenlenen yıllık denetim formunun bir nüshası üreticiye verilir, bir nüshası ilgili müdürlükte,
bir nüshası da denetleyende kalır.
Önlemler
MADDE 23 – (1) Yapılan resmî kontroller veya gözleme dayalı kontroller esnasında
herhangi bir zararlı organizma belirtisine rastlanması durumunda yetkili tohumluk üreticileri,
ilgili müdürlükçe ön görülen önlemleri alır. Gerektiğinde zararlı organizmaların teşhisi için tohumluk kontrolörü tarafından numune alınarak Orman Fakülteleri, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri diğer Bakanlıklara ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı laboratuvarlar
ile akredite olmuş özel laboratuvarlara gönderilir.
(2) Zararlı organizma ile bulaşık olduğu tespit edilen tohumluklara, masrafı sahibine
ait olmak üzere gerekli bitki sağlığı önlemleri uygulanır. Uygulanan önlemler sonucunda zararlı
organizma yayılma riski ortadan kalktığında bitki pasaportu ile nakline ilgili müdürlük izin verebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları
MADDE 24 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Orman bitkisi tohumluk üreticileri kayıt sistemini hazırlar.
b) İzleme programlarını hazırlar.
c) Eğitim, yayım ve benzeri faaliyetleri yürütür.
ç) Orman bitki pasaportu sistemi ile tohumluk üreticilerinin kayıt altına alınması için
ilgili birimleri yetkilendirir.
d) Orman bitki pasaportu ve tohumluk üreticileri kayıt sistemleri arasında uygulama
birlikteliği sağlar.
e) Gerekli durumlarda; inceleme, araştırma ve uygulama programları hazırlar.
f) Tüm verilerin, dokümanların ve elektronik veritabanı arşivinin güvenliğini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre sağlar.
g) Orman bitkisi tohumluk üreticileri tarafından yapılacak gözlem ve muayenede kullanılmak üzere alt düzenleyici işlemler hazırlar.
ğ) Orman bitkisi tohumluk üretimi, bitki sağlığı ve belgelendirme konularında seminerler düzenler. Seminerlerde başarılı olan personele orman bitkisi tohumluk kontrolör belgesi
verir ve orman bitkisi tohumluk kontrolörü olarak görevlendirir.
İlgili müdürlüğün görev ve sorumlulukları
MADDE 25 – (1) İlgili müdürlüğün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Tohumluk üreticilerinin kimlik, üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni ve işletmeye ilişkin diğer bilgilerini kayıt sistemine girer veya girilmesini sağlar.
b) Kayıt altına alınacak yerlere ait verilerle ilgili, yerinde kontrol yapar.
c) Kayıt altına alınan yerlerin yıllık kontrol planlarını hazırlar.
ç) Kayıt altına alınan tohumluk üreticilerine; belirli dönemlerde orman bitki pasaportu,
orman bitki sağlığı ve bunların uygulamalarındaki değişiklikler ile ilgili konularda eğitim verir.
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d) Yapılan çalışmalarla ilgili Genel Müdürlüğe düzenli bilgi akışı sağlar.
e) Yeni bir zararlı organizma tespit edildiğinde gerekli inceleme, araştırma ve uygulama
programı hazırlanması için Genel Müdürlüğün ilgili birimine bildirimde bulunur.
f) Orman bitki pasaportu düzenler ve basar.
g) Yapılan denetimler sonucu uygun görülen yetkili tohumluk üreticilerine bitki pasaportu düzenleme ve basma yetkisi verir.
ğ) Tohumluk kontrolörlerinin iyi bir kontrol yapabilmeleri için gerekli ekipman ve malzemeleri temin eder.
h) Yapılan denetimlere dayanarak tohumluklar için kısıtlamalar getirir, bitki pasaportunun geçerli olduğu bölgeleri belirler, ikame bitki pasaportunun düzenlenme şartlarını belirler.
ı) Karantina etmenli, hastalıklı orman bitki ve tohumlukları Genel Müdürlüğe bildirir.
Orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 26 – (1) Orman bitkisi tohumluk kontrolörleri; orman bitkisi tohumluklarının
üretildiği tohum meşçeresi, gen koruma ormanı, tohum bahçesi, klon parkı, tohum toplama sahası, orman fidanlıkları, ilgili müdürlükçe yetkilendirilen üretici, işleyici ve bayiler ile satış ve
dağıtım yapılan yerlerde kontroller yapar. Yaptıkları kontrollerle ilgili kayıtların tutulması ve
onay verdikleri orman bitki pasaportu iş ve işlemlerinden sorumludur.
(2) Orman bitkisi tohumluk üretici, işleyici ve bayilerini kayıt alırken aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Başvuru sırasında, tohumluk üreticilerinden orman bitkisi tohumluk üretim sahasının
şemasını veya haritasını alır ve kayıt tutar, sunulan belgeler üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.
b) Orman bitki sağlığı kontrollerini arazide yapar, laboratuvar testleri için numune alır.
c) Orman bitkisi tohumluk üreticilerini yükümlülükleri ve bitki sağlığı koşulları hakkında bilgilendirir.
ç) Kontrol edilen verileri veri tabanına aktarır ve saklar, belgelerin saklandığı dosya ilgili müdürlükte arşivlenir, bir nüsha ise yetkili tohumluk üreticisinde bulunur.
d) Kayıt işlemlerini yapar.
(3) Orman bitkisi tohumluk üretici, işleyici ve bayilerini orman bitki sağlığı açısından
denetlerken aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Orman bitki sağlığı kontrolünü, yöresel olarak en doğru zamanda ve yılda en az bir
kez yapar.
b) Orman bitki sağlığı kontrolünü üretim sahasında gerçekleştirir.
c) Tohumluk üreticileri hakkındaki verileri kaydeder.
ç) Belli bitkiler ile alakalı olan zararlı organizmalar hakkında bilgi edinir.
d) Korunan bölgelerle ilgili uygulama bilgisi verir ve prosedürü anlatır.
(4) Orman bitkisi tohumluk üretici, işleyici ve bayilerinin uygulama işlemlerini kontrol
ederken aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yılda en az bir kez doküman kontrolü yapar.
b) Kullanılan bitki koruma ürünleri ve miktarlarını kontrol eder.
c) Yetkilendirme öncesi, tohumluk üreticisinin onay için getireceği bitki pasaportu örneklerini inceler.
ç) Uygulamalar, orman bitki sağlığı şartları ile uyumlu ise orman bitki pasaportu basma
yetkisi için ilgili müdürlüğe öneride bulunur.
d) Yetkili tohumluk üreticisinin kaç adet orman bitki pasaportu bastığını, ne kadarının
kullanıldığını, satılan bitki sayısı ile kıyaslamak suretiyle kontrol eder.
e) Üretim sahasında, satış merkezlerinde, dağıtım noktalarında ve diğer noktalardaki
orman bitki pasaportu doğruluğunu kontrol eder.
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f) Orman bitki pasaportunun uygun materyalden yapılıp yapılmadığını, standartlara uygun olup olmadığını ve sevk edilen ürüne iliştirilip iliştirilmediğini kontrol eder, tekrar kullanımını önler.
g) İkame bitki pasaportu basılması için dokümanları ve bitkileri kontrol eder.
(5) Orman bitki sağlığı tedbirlerini uygularken aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Zararlı organizma şüphesi varsa laboratuvar testleri için numune alır.
b) Eğer laboratuvar testleri pozitif ise, Genel Müdürlüğün ilgili birimine ve alınması
gereken bitki sağlığı tedbirleri için yetkili tohumluk üreticisine yazılı bildirimde bulunur.
c) Bulaşık olan orman bitkisi ve tohumluklarının imha edilmesini isteyebilir.
ç) Düzenli aralıklarla tohumluk üretim sahasında kontrol yapar.
d) Orman bitki pasaportu kullanımının durdurulmasını isteyebilir.
e) Bulaşma kaynağını tespit edebilmek için izleme yapar.
f) Çevredeki alanlardaki üretim, bulaşık olan sahadaki üretim ile ilgili ise, buralarda da
gerekli kontrolleri yapar.
g) Bulaşık olan fidan ve/veya tohum üretiminin yapıldığı sahanın, yakınlarındaki fidan
ve/veya tohum üretim yerlerinde gerekli kontrolleri yapar.
ğ) Bulaşık olan orman bitki ve tohumlarının yakın çevresinde yetişen konukçu bitkilerin
imha edilmesini isteyebilir.
h) Karantina süresi dolduktan sonra eğer tüm tarif edilen tedbirler alınmışsa bitki sağlığı
kontrollerini yapar ve laboratuvar testleri için numune alır.
ı) Eğer orman bitki sağlığı kontrolleri ve laboratuvar testlerinin sonuçları negatif ise,
bitki pasaportu kullanımı ile ilgili müdürlüğe önerilerde bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek belgelerde yer alan bilgi
ve beyanlardan imzası bulunan orman mühendisi unvanlı meslek mensubu ile belge sahibi birlikte sorumludur.
İstisnalar
MADDE 28 – (1) Orman fidanlık müdürlükleriyle veya orman işletme müdürlükleriyle
sözleşme imzalayarak alım garantili fidan üreten özel veya tüzel kişilerin sözleşme kapsamındaki fidanları için kayıt belgesi alma zorunluluğu yoktur.
İdari yaptırımlar
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6831
sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde belirtilen idari yaptırımlar orman işletme şefleri tarafından uygulanır. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
Ücretler
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilecek olan belgelerin ücretleri Genel Müdürlükçe her yıl Ocak ayında belirlenir. Belge almaya hak kazananlar, belge ücretlerini Genel
Müdürlük bütçesinin ilgili hesabına yatırırlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 31/7/2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Orman
Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI
HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/16)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi
ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşlar bu
Tebliğ hükümlerine tabidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami
akdi faiz oranı, 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca
Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:
2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana
55 baz puan eklenerek belirlenir.
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz
oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının
yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.
Azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami
gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi
faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme
faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz
oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.
Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlar
MADDE 6 – (1) Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi
kâr payı oranları 4 üncü maddeye göre belirlenen aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme
cezası oranları ise 5 inci maddeye göre belirlenen aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.
Azami akdi ve gecikme faiz oranlarının açıklanması
MADDE 7 – (1) Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme
faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü resmi
internet sitesinde ilan edilir ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda yer alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi
Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 23/10/2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen referans oran üzerinden bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanan azami
akdi ve gecikme faiz oranları 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Söz konusu oranların
uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar ise bu Tebliğin 8 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de
belirlenen oranlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

KURUL KARARLARI

Sayfa : 95

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8764

—— • ——
Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8723
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Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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—— • ——
Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8806
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8712

—— • ——
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8807
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8837

—— • ——
Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8822
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Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8821
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Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8820
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8686

—— • ——
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8685
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
AĞ ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ (NAC) SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı, Ağ
Erişim Kontrol Sistemi (NAC) teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 09/11/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8792/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından:
Tasarrufu Belediyemize ait olan “Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde
yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan 25.802,54 m² alanlı 1426 ada 8 parsel (1426 ada 4
parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a)
maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
1. İdarenin:
a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin
Caddesi No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b. Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 692 55 32
2. İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 Ada 8 Parsel (1426
ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satışı
3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 Ada 8 Parsel
4. Muhammen Bedel : 116.500.000,00-TL (YüzonaltımilyonbeşyüzbinTürkLirası)
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den istisnadır.
5. Geçici Teminat (%3): 3.495.000,00-TL (ÜçmilyondörtyüzdoksanbeşbinTürkLirası)
6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:
a. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir
b. Mahalle: Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi
c. Ada/Parsel: 1426/8
d. Yüz Ölçümü: 25.802,54 m²
e. Belediye Hisse Oranı: Tam
f. İmar Durumu: Konut Alanı
g. Emsal: 1,5
h. Cinsi: Arsa
7. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak
Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL
8. Tarih ve Saati: 12/11/2020 (Perşembe) Saat: 10:30
9. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 12/11/2020 (Perşembe) Saat: 10:30
10. İhaleye Katılabilme Şartları:
a. Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı
b. İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge
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c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
i. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
ii. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d. İmza Sirküleri:
i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun.
f. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun.
g. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli
adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter
tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında
noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c)
ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belge.
i. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.
j. Belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bunların noterden
onaylı olması gerekir.
11. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye
Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin
Caddesi,

No:3

Başakşehir/İSTANBUL

adresinde

ücretsiz

görülebilir

ve

1.500,00TL

(BinbeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilir.
12. Teklif

Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen

belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (12/11/2020 (Perşembe) Saat:10:30’a kadar) Başakşehir
Belediye

Başkanlığı

Başak

Mahallesi,

5.Etap

1.Kısım,

Akşemsettin

Caddesi,

No:3

Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar
karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

8823/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz öğretim
üyesi ilanında yer alan Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Uzaktan Öğretim
Anabilim Dalına alınacak aşağıdaki kadronun ilanı iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
BİRİMİ
AÇIKÖĞRETİM
FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ
UZAKTAN
ÖĞRETİM

ANABİLİM/ANASANAT DALI
UZAKTAN ÖĞRETİM

UNVANI

ADET

DOÇENT

1

AÇIKLAMA
Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanından almış
ve Dede Korkut destanı ve H.Von Diez
hakkında çalışmalar yapmış olmak.

8850/1-1

—— • ——

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 27 Ekim 2020
tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız aşağıdaki gibi
düzeltilmiştir.

3

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

Fen
Edebiyat
Fakültesi

Sosyoloji
Bölümü

Genel Sosyoloji
ve
Metodoloji ABD.

Doçent

1

1

Din Sosyolojisi
alanında çalışmaları
olmak

—— • ——

8793/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı
VAKFEDENLER: Ali Rıza ÇELİK, Serap BAŞ ÇELİK
VAKFIN İKAMETGAHI: İzmir
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İzmir 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.10.2020 tarihli ve E:2020/187, K:2020/178
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Ülkemizdeki eğitim sisteminin bilimsellik, akılcılık, eşitlik,
demokratlık, niteliklilik, özgünlük ve yaygınlık niteliklerini kazanarak kurumsallaşmasına katkıda
bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Ali Rıza ÇELİK, Serap BAŞ ÇELİK, Ferhat KENTEL, Serkan
YERLİKAYA, Turan YALÇIN
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin kararı ile bir ya da
birden fazla vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
8783/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
DUYURU

8835/1-1

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

31 Ekim 2020 – Sayı : 31290

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 3153)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3154)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve
Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3155)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3156)

29

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 29/3/2020 Tarihli ve 2327 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanan “Futbol
Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik
ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Yürürlük
Tarihinin 1/7/2020 ve Mezkûr Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Bakımından
Feshedilen “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin
Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin Sona Erme
Tarihinin 1/12/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3157)

40

YÖNETMELİKLER
–– Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği
–– Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman
Bitki Pasaportu Yönetmeliği

1
6
11

41
49
51
52

TEBLİĞ
–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2020/16)

94

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2020 Tarihli ve 9658, 9661, 9662
ve 9663 Sayılı Kararları

95

İLÂN BÖLÜMÜ
105
a - Yargı İlânları
111
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
114
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
141

