T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
16-30 Eylül 2013

Yayımlandığı Tarih
30 Eylül 2013

Sayı
2013-18

ĠÇĠNDEKĠLER
-

-

-

-

-

-

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 4/9/2013 Tarihli ve
610 Sayılı Kararı
(R.G. 17 Eylül 2013 – 28768)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 358)
(R.G. 17 Eylül 2013 – 28768)
Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelikte
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 17 Eylül 2013 – 28768)
Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkilerin SatıĢına ve Sunumuna ĠliĢkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 18 Eylül 2013 – 28769)
Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar
(R.G. 18 Eylül 2013 – 28769)
Maden ĠĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
(R.G. 19 Eylül 2013 –28770)
Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2013/58)
(R.G. 19 Eylül 2013 –28770)
Elektronik Ġmza ile Ġlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere ĠliĢkin Tebliğde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 19 Eylül 2013 –28770)
Anayasa Mahkemesinin E: 2008/7, K: 2011/80 Sayılı Kararı
(R.G. 19 Eylül 2013 –28770)
Anayasa Mahkemesinin E:2012/3,K.2013/3 Sayılı Kararı
(R.G. 19 Eylül 2013 –28770)
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 20 Eylül 2013 –28771)
Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan
Aksam ve Parçalar ile Ġlgili BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı
Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2013/16)
(R.G. 20 Eylül 2013 –28771)
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ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/43)
(R.G. 20 Eylül 2013 –28771)
Zonguldak Ġli, Merkez Ġlçesi, Muslu Beldesinde Tesis Edilecek Termik
Santral Üretim ve Yardımcı Tesislerinin Yapımı Amacıyla Bazı
TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar
(R.G. 21 Eylül 2013 –28772)
Ġran MenĢeli Polyester Elyaf Ġthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına
ĠliĢkin Karar
(R.G. 21 Eylül 2013 –28772)
Bazı AnlaĢmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında
Karar
(R.G. 21 Eylül 2013 –28772)
Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz
Olarak Tahsisine ĠliĢkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar
(R.G. 21 Eylül 2013 –28772)
Sermaye ġirketlerinin Açacakları Ġnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 21 Eylül 2013 –28772)
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 21 Eylül 2013 –28772)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/42)
(R.G. 21 Eylül 2013 –28772)
Anayasa Mahkemesinin E: 2012/33, K: 2012/174 Sayılı Kararı
(R.G. 21 Eylül 2013 –28772)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Çerçeve AnlaĢma Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
DanıĢmanlık Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Ġhalelere Yönelik BaĢvurular Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile ĠĢitme Cihazı Merkezleri Hakkında
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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-

-

-

-
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-
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(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Uluslararası Gözetim ġirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/33)
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Uluslararası Gözetim ġirketi Statüsünün Geri Alınmasına ĠliĢkin Tebliğ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/34)
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Ġhalelere Yönelik BaĢvurular Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Kamu Ġhale Genel Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/9/2013 Tarihli ve 5520
Sayılı Kararı
(R.G. 24 Eylül 2013 –28775)
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 26 Eylül 2013 –28777)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu BilirkiĢi Ücret Tarifesi
(R.G. 26 Eylül 2013 –28777)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
(R.G. 26 Eylül 2013 –28777)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
(R.G. 26 Eylül 2013 –28777)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
(R.G. 26 Eylül 2013 –28777)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 25/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-51
Sayılı Kararı
(R.G. 26 Eylül 2013 –28777)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 25/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-52
Sayılı Kararı
(R.G. 26 Eylül 2013 –28777)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 26 Eylül 2013 –28777)
Adalet Bakanlığı Münhal Noterlik Ġlanları
(R.G. 29 Eylül 2013 –28780)
2013 Eylül Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan
Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste
(R.G. 30 Eylül 2013 )

HAKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi
: 4/9/2013
Karar No : 610
Konya Ġlinin Antalya TMK 10’uncu maddesi ile yetkili ağır ceza mahkemesi yargı
alanından çıkarılarak Ankara TMK 10’uncu maddesi ile yetkili ağır ceza mahkemesi yargı
alanına bağlanmasına karar verilmiĢtir.

[R.G.

17 Eylül 2013 – 28767 ]
—— • ——

TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 358)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı; 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
Hazine taĢınmazları üzerinde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve
özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesine ve kiralama yapılmasına iliĢkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Genel Tebliğ; Hazine taĢınmazları üzerinde özel ağaçlandırma,
özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin
verilmesine ve kiralama yapılmasına iliĢkin iĢlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Genel Tebliğ; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu
ve 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine TaĢınmazlarının
Ġdaresi Hakkında Yönetmelik ile 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Genel Tebliğde geçen;
a) Ağaçlandırma: Bu Genel Tebliğin uygulaması bakımından; Hazine taĢınmazları
üzerinde, Hazine TaĢınmazlarının Ġdaresi Hakkında Yönetmelik, Ağaçlandırma Yönetmeliği
ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına iliĢkin olarak Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğünce yürürlüğe konulan diğer düzenleyici iĢlemler uyarınca yapılan özel
ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü iĢlemlerini,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,
c) BaĢvuru bedeli: Bu Genel Tebliğ hükümlerine göre baĢvuru sırasında alınacak bedeli,
ç) Belediye ve mücavir alan sınırı: Bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli
olan belediye ve mücavir alan sınırını,

d) Hak sahibi: Bu Genel Tebliğ hükümlerine göre belirlenen gerçek ve tüzel kiĢileri,
e) Hazine taĢınmazı: Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan taĢınmazları,
f) Ġdare: Ġllerde defterdarlığı (milli emlak dairesi baĢkanlığı veya milli emlak
müdürlüğü), ilçelerde milli emlak müdürlüğünü, yoksa malmüdürlüğünü,
g) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununu,
ğ) Kira sözleĢmesi: Bu Genel Tebliğin uygulanması bakımından; üzerinde ağaçlandırma
ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla Hazine taĢınmazlarının kullanılmasını veya
kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karĢılık
belirlenen kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleĢmeyi,
h) Orman idaresi: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve
taĢra teĢkilatını,
ı) Ön izin: Bu Genel Tebliğin uygulanması bakımından; Hazine taĢınmazları üzerinde
ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiralama yapılmadan önce ve bu
iĢleme esas olmak üzere, taĢınmazın fiili kullanımı söz konusu olmaksızın sadece
ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması
gibi iĢlemlerin yerine getirilebilmesi için hak sahiplerine doksan günü geçmemek üzere
verilen ve talep edilmesi halinde otuz gün süreyle uzatılabilen izni,
i) Özel orman fidanlığı: Bu Genel Tebliğin uygulaması bakımından; Hazine
taĢınmazları üzerinde, Hazine TaĢınmazlarının Ġdaresi Hakkında Yönetmelik, Ağaçlandırma
Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına iliĢkin olarak Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan diğer düzenleyici iĢlemler uyarınca özel
orman fidanlığı yapılmak amacıyla gerçekleĢtirilen iĢlemleri,
j) Saha: Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilen
veya kiralanan taĢınmazı/taĢınmazları kapsayan alanı,
k) Yönetmelik: Hazine TaĢınmazlarının Ġdaresi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ağaçlandırmaya ĠliĢkin Ön Ġzin ve Kiralama ĠĢlemleri
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde, Hazine taĢınmazlarından;
a) BeĢ (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen
idare süresi boyunca odun ve odun dıĢı orman ürünü veren türler yetiĢtirilmek,
b) Dördüncü sınıfa (I - IV) kadarki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen
idare süresi boyunca odun dıĢı orman ürünü veren türler yetiĢtirilmek,
amaçlarıyla ağaçlandırma yapılmak üzere gerçek veya tüzel kiĢilere ön izin verilebilir
ve kiralama yapılabilir.
(2) Bu Genel Tebliğ kapsamında Hazine taĢınmazları üzerinde elma, armut, Ģeftali, incir
ve benzeri meyve ağacı türleri yetiĢtirilmek üzere ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin
verilemez, kiralama yapılamaz ve ağaçlandırma yapılmak üzere kiraya verilen Hazine
taĢınmazları üzerinde bu ağaçlar yetiĢtirilemez.
(3) Ağaçlandırma iĢlemlerinde, Ģiddetli erozyona maruz kaldığı göz önüne alınarak
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırmaya elveriĢli olan taĢınmazlar
öncelikle değerlendirilir.
Ön izin verilmeyecek ve kiralama yapılmayacak taĢınmazlar
MADDE 6 – (1) Hazine taĢınmazlarından;
a) Kamu hizmetlerine tahsisli olanlar,
b) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar planı bulunmayan yerler ile onaylı
nazım ve uygulama imar planlarında ağaçlandırılacak alan dıĢında bir amaca ayrılanlar,

c) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalanlar, deniz kıyı kenar
çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak iki bin metrelik mesafe içinde bulunan yerler
ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak beĢ yüz metrelik mesafe
içinde bulunanlar,
ç) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamında olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya verilmesi uygun görülmeyenler,
d) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca millî park, tabiat parkı,
tabiat anıtı ve tabiat koruma alanları içinde kalan ve Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına tahsisi
gerekenler,
e) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair
Tarım Reformu Kanunu kapsamında olan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiraya
verilmesi uygun görülmeyenler,
f) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanunu kapsamında olan ve Genelkurmay BaĢkanlığınca kiraya verilmesi uygun
görülmeyenler,
g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalanlar,
ğ) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci
fıkrası kapsamında kalanlar,
h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve ilan edilen özel çevre koruma
bölgelerinde kalanlar,
ı) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi
ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye
Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında kalan ve hak
sahipliği kesinleĢenler,
i) Özel kanunları gereğince hak sahiplerine devri gereken ve devrine yönelik iĢlemleri
devam edenler (4071, 4072 ve mülga 4070 sayılı Kanunlar gibi),
j) Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında olan ve herhangi bir ölçekteki plânda
ağaçlandırma alanı dıĢında baĢka bir amaca ayrılanlar (Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca uygun görüĢ verilen taĢınmazlar hariç),
k) Mera, yaylak ve kıĢlak vasıflı olanlar,
l) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanununun 8 inci maddesi uyarınca
Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgeleri ile turizm
merkezleri sınırları içerisinde kalan yerler ile ileride turizm amacına yönelik yatırımlara
açılabilme ihtimali olanlar,
m) Ġmar planları dıĢında, tek parçada veya birden fazla olmakla birlikte birbirine bitiĢik
iki hektardan küçük olanlar,
n) Gerçek kiĢilere bir defada tek bir proje için elli hektardan (500.000 m2) büyük olan
araziler ile tüzel kiĢilere ise bir defada tek bir proje için üç yüz hektardan (3.000.000 m 2)
büyük araziler,
o) PaydaĢları dıĢındaki üçüncü kiĢilerin talebine konu paylı olanlar,
ö) I, II, III ve IV üncü sınıf tarım arazisi niteliğinde olanlar (Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen ve/veya yayımlanan diğer düzenleyici
iĢlemlerde gösterilen ağaç türleri için izin verilecek ve kiralama yapılacak olan araziler hariç),
p) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelecekteki ihtiyaçları için gerekli
olduğu anlaĢılanlar,
r) Teferruğ yolu ile edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiĢ olanlar,
s) KamulaĢtırma yolu ile edinilen, amacında kullanılmadığı için boĢ kalan ve 2942
sayılı KamulaĢtırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamıĢ olanlar,
Ģ) Üzerinde irtifak hakkı tesis edilen ve hak süresi dolmamıĢ olanlar,

t) Özel kanunlar gereğince, özel amaçlarla tahsisi, kamu kurum ve kuruluĢlarına devri
veya kullanımlarına verilmesi gerekenler,
u) Maden iĢletme ruhsatı kapsamında kalanlar (doğabilecek zararların ruhsat sahibi
tarafından kiracıya defaten ödenmesi Ģartıyla, ilgisine göre Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün
veya ilgili il özel idaresinin uygun görüĢ verdiği ve ruhsat sahibinin muvafakatinin olduğu
alanlar hariç),
üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmez ve kiralama yapılmaz. Bu
taĢınmazlar hakkındaki talepler Bakanlığa iletilmeden reddedilir, (g), (ğ) ve (h) bentlerinde
belirtilen taĢınmazlar hakkındaki talepler ise ilgili kurumlara yönlendirilir.
Ön izin verilecek ve kiralama yapılacak taĢınmazların belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında bulunan Hazine
taĢınmazlarından üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilecek ve kiralama
yapılacak olanlar; taĢınmazın üst ölçekli planda ayrıldığı amaç, bölgenin iklim koĢulları, arazi
sınıfı (V ve daha yukarı), ileride iskana açılabilme ihtimalinin olup olmadığı ve ağaçlandırma
amacı dıĢında baĢka amaçlarla kullanımının mümkün olup olmadığı hususları ile o bölgedeki
ağaçlandırma çalıĢmaları, daha önce yapılan baĢvurular, ilgili köy muhtarlıkları ve ilgili kamu
kurum ve kuruluĢlarının görüĢleri dikkate alınarak, ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin
verilmeyecek ve kiralama yapılmayacak araziler de göz önünde bulundurularak Ġdare
tarafından tespit edilir.
(2) Tespit edilen bu taĢınmazlar;
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ve onaylı nazım ve uygulama imar
planlarında ağaçlandırılacak alan olarak ayrılmıĢ olan yerler,
b) Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında ve imar planı bulunmayan yerler,
Ģeklinde sınıflandırılır.
(3) Tespit edilen bu taĢınmazların koordinat değerleri, uydu görüntüleri ve varsa hava
fotoğrafları ile zeminin en az üç açıdan çekilmiĢ fotoğraflarının MEOP ortamında ilgili
programa giriĢi sağlanır ve bu taĢınmazlar ilan edilmek üzere Bakanlığın uygun görüĢüne
sunulur.
Ġlan ve baĢvuru
MADDE 8 – (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla bu konudaki talepler de dikkate
alınarak Ġdarece tespit edilerek bu Genel Tebliğ ekinde yer alan TaĢınmaz Listesi (EK-1)
düzenlenmek suretiyle Bakanlığa bildirilen ve Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda
üzerinde ağaçlandırma yapılması uygun görülen taĢınmazlar valiliklere (defterdarlıklar)
bildirilir. Bu taĢınmazlar valiliklerce (defterdarlıklar), kendilerine ve varsa kaymakamlıklara
(malmüdürlüklerine) ait internet sayfaları dahil uygun görülen diğer Ģekillerde otuz gün
süreyle ilan edilir. Ġlan edilen bu taĢınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar
aynı süre içerisinde ayrıca ilgili köy ve beldede de ilan edilir.
(2) Bu taĢınmazlar Bakanlık internet sitesinde de eĢ zamanlı olarak otuz gün süreyle ilan
edilir.
(3) Ġlan edilen taĢınmazlardan üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla baĢvuruda
bulunulmayan ve baĢka yöntemlerle değerlendirilemeyeceği anlaĢılanlar, Bakanlıktan ayrıca
izin alınmasına gerek kalmaksızın aynı yöntemle baĢvuru süresi belirtilerek ilan edilmeye
devam edilir.
(4) Ġlan edilen bu taĢınmazlar üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel
kiĢiler tarafından; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taĢınmazlar için ada ve parsel
numarasını belirterek, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taĢınmazlar için ise yeri
belirtilerek (Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde tescil Ģartı aranmaz)
ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmesi ve kiralama yapılması talebiyle Ġdareye
baĢvuru yapılabilir. Hak sahipliği tespitine esas olmak üzere baĢvurular; 9 uncu maddenin
ikinci fıkrası uyarınca birinci grupta sayılanlar tarafından bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/A)

yer alan dilekçeyle, ikinci grupta yer alanlar tarafından ise bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/B)
yer alan dilekçeyle yapılır.
(5) BaĢvuru sahiplerinden baĢvuru sırasında, taleplerine konu taĢınmazın yüzölçümü
esas alınarak Bakanlıkça belirlenen tutarlarda baĢvuru bedeli tahsil edilir. 2013 yılı için,
baĢvuru sahiplerinden alınacak baĢvuru bedelleri, Bakanlıkça belirlenen ve bu Genel Tebliğ
ekinde (EK-3) yer alan tabloda belirtilen bedellerdir. 2013 yılına müteakip yıllar için
yapılacak baĢvurularda, Bakanlıkça baĢvuru bedelleri yeniden belirlenmediği sürece bu
bedeller, her yıl Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE –
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılması suretiyle tespit edilir.
BaĢvuru sahibinden tahsil edilen bu bedel; hak sahipliğinin tespit edilmesi halinde, kendisine
ağaçlandırma izni verilecek ve kiralama yapılacak kiĢilerden tahsil edilecek ağaçlandırma kira
bedelinden mahsup edilmez. Hak sahipliği tespit edildikten sonra hak sahibi olmayanlardan
tahsil edilen baĢvuru bedelleri kendilerine iade edilir.
(6) Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda,
baĢvuru bedeli iade edilmez ve talep konusu taĢınmaz sonraki dönemlerde üçüncü fıkradaki
esaslara göre yeniden ilan edilir.
BaĢvuruların değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin tespiti
MADDE 9 – (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla ilan edilen taĢınmazların belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde ve onaylı nazım ve uygulama imar planlarında
ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan yerlerden olması halinde; bu taĢınmazlara yönelik olarak
sırasıyla genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy tüzel kiĢiliklerinin ağaçlandırma
amaçlı tahsis talepleri değerlendirilir. Gerçek ve tüzel kiĢilerin bu taĢınmazlara yönelik
ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talepleri değerlendirilmez.
(2) Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında bulunan ve ilan edilen taĢınmazlar için
baĢvuran kiĢilerden hak sahipleri, aĢağıda belirtilen öncelik sırası ve taĢınmaz yüzölçümleri
esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:
a) Birinci grup: TaĢınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan,
köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı
olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kiĢiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil)
taĢınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
b) Ġkinci grup: Tüzel kiĢiler ile taĢınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan
ve o köyde oturmayan gerçek kiĢiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taĢınmaz
için hak sahibi olarak belirlenebilir.
(3) Ancak, bu taĢınmazlara yönelik olarak ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin
bulunması halinde, ikinci fıkrada belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın sırasıyla;
yüzölçüm sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, 500.000
m2’ye kadar (500.000 m² dahil) olan taĢınmazlar için ise köy tüzel kiĢiliklerine öncelik
tanınır.
(4) Bir kiĢi tarafından ikinci fıkrada belirtilen ve yüzölçümü hak sahibi olabileceği
miktardan fazla olan bir taĢınmaz için baĢvuruda bulunulması halinde; taĢınmazın fazla olan
kısmının ağaçlandırma yapılması veya diğer Ģekillerde değerlendirilmesi suretiyle müstakil
kullanıma uygun olup olmadığı Ġdarece tespit edilir ve fazla olan kısmının bu Ģekilde müstakil
olarak kullanımının mümkün olmaması halinde bu kısım için de aynı kiĢi hak sahibi kabul
edilerek iĢlem yapılabilir.
(5) Birinci grupta yer alan kiĢi kendi grubunda hak sahibi olduğu miktar verildikten
sonra, bu miktardan fazla olan kısmı için, bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda
ikinci grup için belirtilen baĢvuru bedeli yatırılmak suretiyle bu Genel Tebliğin ekinde (EK2/B) yer alan dilekçe ile Ġdareye baĢvuruda bulunabilir ve bu kısma iliĢkin baĢvuru ikinci
grupta değerlendirilir.

(6) Ġlan edilen bir taĢınmazın yüzölçümünün birden fazla kiĢinin hak sahipliğine konu
olabilecek kadar fazla olması halinde, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre taĢınmaz Ġdarece
belirlenen ve krokisinde gösterilen bölümler halinde hak sahipliğine konu edilebilir.
(7) Bir taĢınmaz için aynı gruptan birden fazla kiĢinin baĢvuruda bulunması ve
taĢınmazın tamamının baĢvuranların taleplerini karĢılamaması halinde, gruba iliĢkin baĢvuru
bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda
en yüksek bedeli teklif eden kiĢi hak sahibi olur.
(8) Bir taĢınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde ikinci grupta sayılan birden fazla
kiĢinin ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talebi bulunması ve bu taleplerin taĢınmazın
farklı miktarlardaki yüzölçümleri için olması halinde; valilik (defterdarlık) tarafından aksi
belirtilmedikçe; baĢvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından
yapılacak arttırma, taĢınmazın ikinci gruptaki talepler içinden talep edilen en yüksek
yüzölçümü üzerinden yapılır.
(9) Bir taĢınmaz hakkında birden fazla baĢvuru yapılması, bu taĢınmazın yüzölçümünün
birden fazla kiĢinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve baĢvuru
sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taĢınmazın aynı kısmı için talepte
bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve
yüzölçüme) göre taĢınmazın hangi bölümü hakkında hangi baĢvuru sahibinin hak sahibi
olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki baĢvuru
sahipleri arasında öncelikle anlaĢma yapılmak suretiyle, anlaĢma sağlanamaması halinde ise,
Ġdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.
(10) Her aileden sadece bir kiĢi hak sahibi olabilir.
Örnek-1: (A) Ġli Defterdarlığınca ilan edilen tek parçada 300.000 m2 yüzölçümlü
taĢınmaz için birinci grupta yer alan dört kiĢi (taĢınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı
olan ve bu köyde oturan bir kiĢi, taĢınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak bu
köyde oturmayan iki kiĢi ve taĢınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte
bu köyde oturan bir kiĢi) tarafından ağaçlandırma yapılmak amacıyla baĢvuruda
bulunulmuĢtur.
Buna göre; taĢınmazın 300.000 m2’lik kısmının tamamı için birinci gruptan ayrı ayrı
dört kiĢi baĢvuruda bulunmuĢ ise de; birinci grupta yer alan bu kiĢilerden her biri için kendi
grubundan en fazla 100.000 m²’ye kadar taĢınmaz için hak sahipliği belirlenebileceğinden
yani toplam üç kiĢinin talebi karĢılanabileceğinden; bu dört kiĢi arasında baĢvuru bedeli
üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en
yüksek bedeli teklif eden üç kiĢi hak sahibi olur ve bu kiĢilerin talepleri hakkında aĢağıda
belirtilen Ģekilde değerlendirme ve iĢlem yapılır. Kalan bir kiĢinin talebi ise karĢılanmaz.
Örneğe konu taĢınmaz hakkında birden fazla 3 (üç) kiĢi hak sahibi olarak
belirlendiğinden; baĢvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde
taĢınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde, bu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen esaslara göre taĢınmazın hangi bölümü hakkında hangi hak sahibine ön izin
verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki hak sahipleri arasında öncelikle anlaĢma
yapılmak suretiyle, anlaĢma sağlanamaması halinde ise, Ġdarece hak sahipleri arasında kura
çekilmesi suretiyle belirlenir ve bu bölümler krokisinde gösterilir.
Örnek-2: (B) Ġli Defterdarlığınca ilan edilen tek parçada 250.000 m2 yüzölçümlü
taĢınmazın tamamı için ağaçlandırma yapılmak amacıyla birinci grupta yer alan yalnızca bir
kiĢi tarafından bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/A) yer alan dilekçe ile Ġdareye baĢvuruda
bulunulmuĢtur.
Buna göre; taĢınmazın tamamı için birinci gruptan sadece bir kiĢi baĢvuruda
bulunduğundan ve bu kiĢiye kendi grubundan sadece 100.000 m²’ye kadar taĢınmaz için hak
sahipliği belirlenebileceğinden, taĢınmazın bu miktardan fazlasına tekabül eden 150.000
m2’lik kısmı için; aynı kiĢi tarafından bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda ikinci

grup için belirtilen baĢvuru bedeli yatırılmak kaydıyla, bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/A)
yer alan dilekçe ile daha önce Ġdareye yapılan baĢvuru, Ġdarece ikinci grupta yapılan baĢvuru
olarak değerlendirilir ve bu taĢınmaz hakkında ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin
verilmesi ve kiralama yapılması için baĢvuruda bulunan baĢka bir kiĢi olmadığından; örnekte
belirtilen kiĢi taĢınmazın tamamı (250.000 m2) üzerinde hak sahibi olur.
Örnek-3: (C) Ġli Defterdarlığınca ilan edilen tek parçada 750.000 m2 yüzölçümlü
taĢınmazın;
1) 200.000 m2’lik kısmı için birinci grupta yer alan iki kiĢi (taĢınmazın bulunduğu
köyün nüfusuna kayıtlı olan ve bu köyde oturan bir kiĢi ile taĢınmazın bulunduğu köyün
nüfusuna kayıtlı olan ancak bu köyde oturmayan bir kiĢi) ile taĢınmazın 450.000 m 2’lik kısmı
için yine birinci grupta yer alan (taĢınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla
birlikte bu köyde oturan) bir kiĢi,
2) TaĢınmazın 500.000 m2’lik kısmı için bir tüzel kiĢi ile 600.000 m2’lik kısmı için
taĢınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan bir gerçek kiĢi
olmak üzere ikinci gruptan iki kiĢi,
tarafından ağaçlandırma yapılmak amacıyla baĢvuruda bulunulmuĢtur.
Örneğe konu taĢınmaz hakkında birden fazla baĢvuru yapıldığından ve bu taĢınmazın
yüzölçümü de birden fazla kiĢinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar fazla olduğundan; bu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara göre taĢınmazın hangi bölümü hakkında hangi
hak sahibine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki hak sahipleri arasında
öncelikle anlaĢma yapılmak suretiyle, anlaĢma sağlanamaması halinde ise hak sahipleri
arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir ve bu bölümler krokisinde gösterilir.
Buna göre;
1
Birinci grupta yer alan
kiĢilerin (taĢınmazın bulunduğu
köyün nüfusuna kayıtlı olan ve
bu köyde oturan, taĢınmazın
TaĢınmazın tamamı 750.000 m2’dir.
bulunduğu köyün nüfusuna
kayıtlı olan ancak bu köyde
100.000 m2 x 3 = 300.000 m2
oturmayan,
taĢınmazın
bulunduğu köyün nüfusuna
(Örneğin
(1)
numaralı
kayıtlı olmamakla birlikte bu açıklamasına göre; üç hak sahibinin her
köyde oturan kiĢiler) her biri için birine ağaçlandırma yapılmak üzere ön
kendi grubundan 100.000 m²’ye izin
verilebilecek
ve
kiralama
kadar taĢınmaz için hak sahipliği yapılabilecek kısmın belirlenmesi)
belirlenir.
Ancak,
örneğin
(1)
=750.000 m2 – 300.000 m2=
numaralı açıklamasına göre 450.000 m2
taĢınmazın 200.000 m2’lik kısmı
için birinci grupta yer alan iki
(TaĢınmazın kalan kısmı)
kiĢi ve 450.000 m2’lik kısmı için
yine birinci grupta yer alan bir
Birinci grupta yer alan ve
kiĢi baĢvuruda bulunmuĢ ise de; taĢınmazın 450.000 m2’lik kısmı için
bu kiĢilerden her biri için en baĢvuruda bulunan kiĢinin talebine konu
fazla 100.000 m²’ye kadar miktar ikinci grupta hak sahibi
taĢınmaz için hak sahipliği olunabilecek
3.000.000
m2’yi
belirlenebileceğinden yani üç aĢmadığından,
kendisine
yukarıda
baĢvuru sahibine taĢınmazın belirtildiği Ģekilde taĢınmazın 100.000
toplam 300.000 m2’lik kısmı m2’lik kısmı için hak sahipliği
üzerinde ağaçlandırma yapılmak belirlendikten sonra, kiĢinin talebine
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üzere ön izin verilebileceğinden
ve kiralama yapılabileceğinden;
bu kiĢilerin talepleri hakkında
öncelikle birinci grupta belirtilen
miktarlar çerçevesinde ve yanda
belirtilen Ģekilde değerlendirme
ve iĢlem yapılır.
Ayrıca, birinci grupta yer alan ve
taĢınmazın
toplam 450.000
m2’lik kısmı için baĢvuruda
bulunan kiĢinin kalan 350.000
m2’lik talebi hakkında yandaki
Ģekilde iĢlem yapılır:
Talepleri ikinci grupta
değerlendirilecek olan kiĢilerin
(bir tüzel kiĢi ile taĢınmazın
bulunduğu köyün nüfusuna
kayıtlı olmayan ve o köyde
oturmayan gerçek kiĢi) her biri
için taĢınmazın 3.000.000 m²’ye
kadar olan kısmında hak
sahipliği
belirlenmesi
mümkündür.
Örneğin (2) numaralı
açıklamasına göre, taĢınmazın
500.000 m2’lik kısmı için ikinci
gruptan bir tüzel kiĢi ve 600.000
m2’lik kısmı için taĢınmazın
bulunduğu köyün nüfusuna
kayıtlı olmayan ve o köyde
oturmayan bir gerçek kiĢi olmak
üzere iki kiĢi ile birinci grupta
hak sahibi olduğu kısmın
fazlasına yönelik baĢvuruda
bulunan bir kiĢi olmak üzere
toplam üç kiĢi baĢvuruda
bulunmuĢ ise de; taĢınmazdan
birinci gruptaki hak sahiplerine
ayrılan kısım düĢüldükten sonra
sadece 450.000 m2’lik kısmı
kaldığından ve kalan bu kısım
ikinci gruptaki üç kiĢinin bu
taĢınmaza iliĢkin taleplerini
karĢılamaya yetmediğinden; bu
kısım için, ikinci grupta bulunan
bu üç kiĢi arasında baĢvuru
bedeli
üzerinden
valilik
(defterdarlık) tarafından aksi
belirtilmedikçe talep edilen en
yüksek yüzölçümü üzerinden

konu taĢınmazın kalan 350.000 m2’lik
kısmı için ikinci gruba iliĢkin baĢvuru
bedeli ayrıca alınmak suretiyle dilekçe
ile yapılan baĢvurusu iĢleme alınır ve
fazla kısma iliĢkin bu baĢvuru ikinci
grupta değerlendirilir.

TaĢınmazın kalan kısmı 450.000
m ’dir. Ġkinci gruptan taĢınmazın
ağaçlandırma yapılmak amacıyla talep
edilen en yüksek yüzölçümü 600.000 m2
olmasına rağmen, taĢınmazın kalan kısmı
450.000 m2 olduğundan, bu miktar
üzerinden iĢlem yapılır.
TaĢınmazın bu kısmına iliĢkin
olarak
baĢvuruları
ikinci
grupta
değerlendirilen iki kiĢi ile birinci grupta
hak sahibi olduğu kısmının fazlasına
yönelik baĢvuruda bulunan bir kiĢi olmak
üzere toplam üç kiĢi arasında baĢvuru
bedeli üzerinden yapılacak arttırma
sonucunda en yüksek bedeli teklifi eden
kiĢi adına ağaçlandırma yapılmak
amacıyla ön izin verilir ve kiralama
yapılır.
BaĢvuru bedeli üzerinden yapılan
arttırma sonucunda en yüksek bedeli
teklif eden kiĢi, birinci grupta hak sahibi
olduğu kısmının fazlasına yönelik ikinci
grupta değerlendirilen kiĢi olursa, bu kiĢi
taĢınmazın toplam 550.000 m2’lik kısmı
üzerinde hak sahibi olur. (100.000 m2 +
450.000 m2 = 550.000 m2)
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pazarlık
usulü
ile
ihale
komisyonu tarafından yapılacak
arttırma sonucunda en yüksek
bedeli teklif eden bir kiĢi hak
sahibi olarak belirlenir ve yanda
belirtilen Ģekilde değerlendirme
ve iĢlem yapılır.
Ön izin ve uygulama projesinin hazırlanması
MADDE 10 – (1) Ġdarece 9 uncu maddeye göre hak sahipleri ve her bir hak sahibine ön
izin verilecek taĢınmazlar belirlendikten sonra bu Genel Tebliğin ekinde yer alan
Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek
TaĢınmazlara Ait Bilgi Formu (EK-4) hazırlanarak taĢınmaza iliĢkin bilgi ve belgelerle
birlikte, ağaçlandırma uygulama projesi hazırlanması için ön izin verilmesi amacıyla
Bakanlığa gönderilir. TaĢınmazın imar planı sınırları dıĢında olması durumunda varsa üst
ölçekli planlarda ayrıldığı amaç da belirtilir. Ayrıca, ön izin verilecek taĢınmazın üzerinde
değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç ve benzeri) bulunması halinde, muhdesata
Yönetmelik hükümlerine göre bedel tespit ve takdir edilerek düzenlenecek Tahmin Edilen
Bedel Tespit Raporunun bir örneği Bakanlığa gönderilir.
(2) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma
yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön
izin verilmesinin uygun görülmesi halinde Ġdareye bildirilir. Ġdare tarafından ön izin verildiği
hak sahibine ve ilgili orman iĢletme müdürlüğüne bildirilir. Ön izin süresi, hak sahibine
yapılacak tebliğ tarihinden baĢlar.
(3) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç
nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman Ġdaresine onaylatılır. Uygulama
projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması
gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin
iki örneği yetkili Orman Ġdaresince Ġdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle
verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi
halinde, Ġdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve
verilmiĢ ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön
izin Ġdarece iptal edilir. Ġptal edilen ön izinler hakkında ilgili orman iĢletme müdürlüğüne
bilgi verilir. Ön izni iptal edilen taĢınmazlar hakkında bu Genel Tebliğin 8 inci maddesine
göre iĢlem yapılır.
Kiralama iĢlemleri
MADDE 11 – (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taĢınmazların yıllık
tahmini kira bedelleri; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından
fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller
üzerinden tespit edilir ve bu bedeller Bakanlık tarafından il defterdarlıklarına duyurulur.
(2) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi ve verilmiĢ ise ek süre içerisinde uygulama
projesinin hazırlatılarak onaylatılması halinde, Bakanlıktan izin alınmaksızın, illerde
defterdarlıklarca, taĢınmaz ilçede ise defterdarlıktan izin alınmak suretiyle varsa milli emlak
müdürlüklerince yoksa malmüdürlüklerince; on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere, kira süresi
ve birinci fıkraya göre belirlenen ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden Kanunun 51 inci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle
yapılacak ihale sonucunda belirlenecek kira bedeli karĢılığında adına ön izin verilen kiĢiye
kiralama yapılır ve kiracı ile kira sözleĢmesi düzenlenir.

(3) Kira sözleĢmesine; Yönetmelik ekinde yer alan Kira ġartnamesi (EK-3) ile bu
ġartnamenin ―Özel Hükümler‖ kısmına, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma
Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilen TaĢınmazların Kira SözleĢmesine Konulacak Özel ġartlar
(EK-5) ilave edilir ve kiracıya saha teslimi yapılarak konu hakkında ilgili orman iĢletme
müdürlüğüne bilgi verilir.
(4) Ġlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci yıllar kira
bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim
uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil
edilir. Kira bedelleri yıllık ve peĢin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taĢınmazın üzerindeki
muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peĢin olarak Ġdareye ödenir.
(5) Kira süresinin bitiminde Ġdarece taĢınmazın mahallinde yapılan inceleme ve tespit
sonucunda, taĢınmazın onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara göre
ağaçlandırıldığının tespit edilmesi halinde; yetkili Orman Ġdaresinin olumlu görüĢlerinin de
alınması ve projesinde belirlenen süreyle sınırlı olması kaydıyla kiracısına, Yönetmeliğin 72
nci maddesi hükümleri çerçevesinde pazarlık usulü ile on yıllık süreler halinde Bakanlıktan
izin alınmaksızın, illerde defterdarlıklarca, taĢınmaz ilçede ise defterdarlıktan izin alınmak
suretiyle varsa milli emlak müdürlüklerince yoksa malmüdürlüklerince yeniden kiraya
verilebilir. Yenilenen kira döneminde kira bedelleri hakkında dördüncü fıkrada belirtilen
indirimler uygulanmaz.
(6) Ancak, ağaçlandırma amacıyla kiraya verilen taĢınmazların tamamına veya bir
bölümüne kamu kurum ve kuruluĢlarınca kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi veya
madencilik faaliyetleri için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde, kiracının yapmıĢ olduğu
bütün giderler ilgili kamu kurum ve kuruluĢu veya madencilik faaliyetinde bulunacak gerçek
veya tüzel kiĢi tarafından kiracıya defaten ödenerek kira sözleĢmesi feshedilebilir.
TaĢınmazın teslimi
MADDE 12 – (1) Ağaçlandırma yapılması amacıyla kiraya verilen taĢınmaz, Ġdarece
―TaĢınmaz Teslim Tutanağı‖ düzenlenmek suretiyle kiracısına teslim edilir.
(2) Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir,
birer nüshaları da yetkili Orman Ġdaresine ve Bakanlığa gönderilir, diğer nüshası ise
dosyasında saklanır.
(3) Kiracısına teslim edilen taĢınmazın üzerinde, kiracı tarafından teslim tarihinden
itibaren doksan gün içerisinde onaylı uygulama projesine uygun olarak ağaçlandırma
çalıĢmalarına baĢlanılması ve çalıĢmalarda mücbir sebepler dıĢında projesindeki iĢ programı
sürelerine uyulması esastır.
Saha ve proje revizyonu
MADDE 13 – (1) Saha ve proje;
a) Proje uygulamaları sırasında; teknik, hukuki, mücbir ve Orman Ġdaresince kabul
edilebilir diğer sebeplerle sahanın bir kısmının iptalinin istenmesi durumda,
b) Ağaçlandırma çalıĢmalarında; saha miktarında değiĢiklik yapılmadan projede yer
alan türlerde, aralık-mesafelerde, çalıĢılacak alan miktarında, uygulanacak teknik metotlarda
veya alt tür bitki ve tarım ürünü yetiĢtirilmek suretiyle ara tarım yapılmak veya sökülüp
takılabilir elamanlarla yapılan prefabrik yapı yapılmak istenilmesi durumunda,
c) Saha tesliminden sonra teslim edilen sahanın sınırları esas alınarak yeni
koordinatların tespiti amacıyla yapılan hassas ölçümler sonucunda saha büyüklüğünde bir
artıĢın söz konusu olması halinde,
revize edilebilir.
(2) Saha revizyonlarında sadece küçültme yapılabilir, büyültme yapılamaz. Ancak,
birinci fıkranın (c) bendine göre saha büyütülmesi için revizyon yapılabilir.

(3) Revizyon talepleri, kiracı tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle gerekli kroki
ya da harita eklenerek ilgili Orman Ġdaresine yapılır. Orman Ġdaresince talebin uygun
görülmesi ve revizyonun yapılması durumunda, onaylı revize projesinin bir nüshası Ġdareye
verilir. Bunun üzerine Ġdarece, gerekmesi halinde kira sözleĢmesinde değiĢiklik yapılabilir.
Ara tarım
MADDE 14 – (1) Kiraya verilen alanlarda odun ve odun dıĢı orman ürünü veren ağaç
ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmesi ve projesine uygun
olarak ağaç dikimi yapıldığının yetkili Orman Ġdaresince tespit edilmesi kaydıyla ve kiracı
tarafından Ġdareye bilgi verilmesi koĢuluyla, alt tür olarak tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı
bitkiler ile her türlü tek yıllık (arpa, buğday, yulaf, mercimek gibi) tarım ürünleri
yetiĢtirilebilir. Ara tarımın süresi, projesinde belirtilen süre kadardır.
(2) Ara tarım yapılacak alanın kullanım bedeli; ağaçlandırma amacıyla belirlenen kira
bedelinden ayrı olarak Ġdarece, Yönetmeliğe göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak tespit
ve takdir edilir ve peĢin veya dört eĢit taksitle tahsil edilir. Ara tarım yapılacak alan için takdir
edilecek kira bedelleri, her yıl Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları
Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılarak tahsil
edilir. Ağaçlandırma bedelinin hesabında ara tarım yapılacak alan dikkate alınmaz.
(3) Bu maddede belirtilen Ģartlar gerçekleĢmeden ara tarım yapıldığının tespit edilmesi
halinde, Ġdarece Yönetmeliğe göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil edilir ve
ayrıca kira sözleĢmesi 24 üncü madde uyarınca feshedilir.
Geçici yapılaĢma
MADDE 15 – (1) Kiraya verilen taĢınmazlardan imar planı dıĢında bulunanlar üzerinde
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce onaylanan projeye uygun olmak
ve projesinde yer almak kaydıyla; proje sahası alanının binde birine kadar sabit olmayan,
sökülüp takılabilir elamanlarla yapılan prefabrik yapı gibi geçici nitelikteki yapılaĢmaya
Bakanlığın uygun görüĢü üzerine defterdarlıklarca izin verilebilir. Ancak, bu nitelikteki
yapılaĢma alanı 3.000 m²’yi geçemez. Bu Ģartlara aykırı yapılaĢma yapıldığının tespit
edilmesi halinde, Ġdarece Yönetmeliğe göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan talep
edilir ve ayrıca kira sözleĢmesi 24 üncü madde uyarınca feshedilir.
Özel imar-ihya tesisinde uyulacak esaslar
MADDE 16 – (1) Hazine taĢınmazları üzerinde imar-ihya amacıyla talepte bulunan
gerçek ve tüzel kiĢilere; bozuk veya verimsiz ağaçlık alanlarda, canlandırma kesimi, aĢılama,
boĢlukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüĢtürülmesi
amacıyla izin verilebilir.
(2) Bozuk veya verimsiz ağaçlık alanlarda mevcut türlerden gerekenler korunur,
aĢılanır, boĢluk alanlar, bölgede tabii olarak yetiĢen türlerle ekim, dikim ve aĢılama suretiyle
imar-ihya edilerek doldurulabilmesine izin verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Orman Fidanlığına ĠliĢkin ĠĢlemler
Özel orman fidanlığı tesisinde uyulacak genel esaslar
MADDE 17 – (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde veya dıĢarısındaki imar
planı bulunmayan (imar planı dıĢında üst ölçekli planları bulunanlar ile üst ölçekli planlarda
baĢka amaca ayrılan yerler dahil) alanlar ile imar planı bulunan ve planda tarımsal veya
ağaçlandırma amaçlı olarak ayrılan alanlardaki taĢınmazlar üzerinde, arazi sınıfına
bakılmaksızın, yüzölçümü 2.000 m2’den az olamamak üzere özel orman fidanlığı yapılmak
amacıyla ön izin verilebilir ve kiralama yapılabilir.
(2) Bu Genel Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ),
(h), (ı), (i), (k), (l), (n), (o), (p), (r), (s), (Ģ), (t) ve (u) bentleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu
kapsamında kıyı ve sahil Ģeridinde kalan alanlarda kalan taĢınmazlarda özel orman fidanlığı
yapılmak amacıyla ön izin verilemez ve kiralama yapılamaz.

(3) Bu Genel Tebliğ kapsamında Hazine taĢınmazları üzerinde elma, armut, Ģeftali, incir
ve benzeri meyve ağacı türleri yetiĢtirilmek üzere özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön
izin verilemez, kiralama yapılamaz ve bu amaçla kiraya verilen Hazine taĢınmazları üzerinde
bu ağaçlar yetiĢtirilemez.
BaĢvuru, ihale, ön izin ve kiralama iĢlemleri
MADDE 18 – (1) Özel orman fidanlığı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler
tarafından; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taĢınmazlar için ada ve parsel numarasını
belirterek, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taĢınmazlar için ise talep ettikleri alana ait
kroki veya haritayı ekleyerek (Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde tescil
Ģartı aranmaz) özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesi ve kiralama
yapılması talebiyle Ġdareye bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/C) yer alan dilekçe ile
baĢvurulabilir. Ayrıca, Ġdare tarafından gerekli görülen hallerde özel orman fidanlığı yapılmak
amacıyla kiraya verilmesinin uygun olduğu tespit ve bu Genel Tebliğin 8 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usule göre ilan edilen taĢınmazlar için de baĢvuru
yapılabilir.
(2) Ġdarece baĢvuruya konu taĢınmaz hakkında bu Genel Tebliğin ekinde yer alan
Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek
TaĢınmazlara Ait Bilgi Formu (EK-4) hazırlanarak taĢınmaza iliĢkin bilgi ve belgelerle
birlikte, özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiralama yapılmasına izin verilmesi için
Bakanlığa gönderilir. TaĢınmazın imar planı sınırları dıĢında olması durumunda varsa üst
ölçekli planlarda ayrıldığı amaç da belirtilir. Ayrıca, kiraya verilen taĢınmazın üzerinde
değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç ve benzeri) bulunması halinde, muhdesata
Yönetmelik hükümlerine göre bedel tespit ve takdir edilerek Ġdarece düzenlenecek Tahmin
Edilen Bedel Tespit Raporunun bir örneği Bakanlığa gönderilir. Özel orman fidanlığı
yapılacak taĢınmazın ilk yıl tahmini kira bedeli, Ġdarece Kanuna ve Yönetmeliğe göre rayiç
kira bedelleri dikkate alınarak tespit ve takdir edilir.
(3) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda; taĢınmazın özel orman fidanlığı
yapılmak amacıyla kiralanmasının uygun görülmesi halinde, on yılı (on yıl dahil) geçmemek
üzere, kira süresi ve ilk yıl tahmini kira bedeli de belirtilerek, genel hükümlere göre Kanunun
17 nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle Kanunun 51 inci maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi ile Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılacak ihale
sonucunda belirlenecek kira bedeli karĢılığında kiralama yapılması Ġdareden istenilir.
(4) Bakanlığın talimatı üzerine Ġdare tarafından yapılacak ihaleye tek isteklinin
katılması halinde, Ġdare tarafından ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedeli üzerinden bu
istekli ile pazarlık usulü ile yapılacak ihalede belirlenecek bedel üzerinden bu kiĢi; birden
fazla isteklinin olması halinde ise istekliler arasında ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedeli
üzerinden pazarlık usulü ile yapılacak ihale sonucunda en yüksek kira bedelini teklif eden kiĢi
hak sahibi olur.
(5) Ġdare tarafından kira sözleĢmesi düzenlenmeden önce hak sahibine; yapılan kiralama
ihalesi sonucunda belirlenen yıllık kira bedelinin yüzde yirmisinin ön izin süresine tekabül
eden oranı tutarında (kira bedelinin yüzde yirmisinin dörtte biri oranına tekabül eden tutarda)
ön izin bedeli alınmak suretiyle özel orman fidanlığı uygulama projesi hazırlanması amacıyla
doksan gün süreli ön izin verilir. Ġdare tarafından ön izin verildiği ilgili fidanlık müdürlüğüne
/ orman iĢletme müdürlüğüne bildirilir. Ön izin sahibi tarafından Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak ormancılık
bürolarına yedi nüsha olarak hazırlattırılan özel orman fidanlığı uygulama projesi, ilgili
fidanlık müdürlüğü / orman iĢletme müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde ilgili
orman bölge müdürlüğüne onaylatılır. Özel orman fidanlığı uygulama projesinin ön izin
süresi içinde Ġdareye teslimi esastır. Ön izin süresi, hak sahibine yapılacak tebliğ tarihinden
baĢlar.

(6) Uygulama projelerinde; fidan üretiminin ne kadar süre içinde tamamlanacağı ve
yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ayrı ayrı gösterilir.
(7) Özel orman fidanlığı uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi
içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, Ġdarece bir
kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Bu durumda, ön izin sahibinden; verilen
ek süre için yıllık kira bedelinin yüzde yirmisinin ek ön izin süresine tekabül eden oranı
tutarında (kira bedelinin yüzde yirmisinin on ikide biri oranına tekabül eden tutarda) bedel
alınır. Ön izin süresi ve verilmiĢ ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak
onaylatılamaması halinde ön izin Ġdarece iptal edilir. Ġptal edilen ön izinler hakkında ilgili
fidanlık müdürlüğüne / orman iĢletme müdürlüğüne bilgi verilir.
(8) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi ve verilmiĢ ise ek süre içerisinde uygulama
projesinin hazırlatılarak onaylatılması halinde, Ġdare tarafından daha önce yapılan kiralama
ihalesinde belirlenen kira bedeli ve süre üzerinden kira sözleĢmesinin düzenlendiği tarihten
geçerli olmak üzere ön izin sahibine kiralama yapılır ve kiracı ile kira sözleĢmesi düzenlenir.
Kira sözleĢmesine; Yönetmelik ekinde yer alan Kira ġartnamesi (EK-3) ile bu ġartnamenin
―Özel Hükümler‖ kısmına, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Özel Orman Fidanlığı
Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilen TaĢınmazların Kira SözleĢmesine Konulacak Özel ġartlar
(EK-6) ilave edilir ve kiracıya saha teslimi yapılarak konu hakkında ilgili fidanlık
müdürlüğüne / orman iĢletme müdürlüğüne bilgi verilir.
(9) Müteakip yıllar kira bedelleri her yıl Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında
artırılması suretiyle tespit edilerek peĢin veya dört eĢit taksitle ödenir. Bu husus düzenlenecek
sözleĢmelere özel Ģart olarak konulur.
Geçici yapılaĢma
MADDE 19 – (1) Özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen
taĢınmazlardan Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce onaylanan
uygulama projesine uygun olmak ve projesinde yer almak kaydıyla; fidan üretimi, bakım ve
koruma amaçlı, sabit olmayan, sökülüp takılabilir elemanlarla yapılan prefabrik yapı gibi
geçici nitelikteki yapılaĢmaya Bakanlığın uygun görüĢü üzerine defterdarlıklarca izin
verilebilir. Ancak, izin verilen yapılar; fidan üretim alanının 2.000 m2’nin altına düĢmemesi
koĢulu ile; fidan üretim alanı 2.000 m² - 5.000 m² olan yerlerde en fazla 100 m², 5.001 m² 10.000 m² olan yerlerde en fazla 200 m², 10.000 m²’den büyük yerlerde ise en fazla 2.000 m²
yüzölçümü geçemez. Bu Ģartlara aykırı yapılaĢma yapıldığının tespit edilmesi halinde, Ġdarece
Yönetmeliğe göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil edilir ve ayrıca kira
sözleĢmesi 24 üncü madde uyarınca feshedilir.
TaĢınmazın teslimi
MADDE 20 – (1) Özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen taĢınmaz,
Ġdarece ―TaĢınmaz Teslim Tutanağı‖ düzenlenmek suretiyle kiracısına teslim edilir. Teslim
tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir, birer nüshaları da
ilgili fidanlık müdürlüğüne / orman iĢletme müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderilir, diğer
nüshası ise dosyasında saklanır.
(2) Kiracısına teslim edilen taĢınmazın üzerinde, kiracı tarafından teslim tarihinden
itibaren doksan gün içerisinde onaylı uygulama projesine uygun olarak özel orman fidanlığı
çalıĢmalarına baĢlanılması ve çalıĢmalarda mücbir sebepler dıĢında projesindeki iĢ programı
sürelerine uyulması esastır.
Saha ve proje revizyonu
MADDE 21 – (1) Özel orman fidanlığı sahası ve proje revizyonu iĢlemleri, bu Genel
Tebliğin 13 üncü maddesinde yer alan düzenlemelere göre yapılır. Ancak, özel orman
fidanlığı projesi revizyonu kapsamında bedeli karĢılığında saha büyütülmesi de yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler
Ġzleme ve denetim
MADDE 22 – (1) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya
verilen taĢınmazlar, ilgili orman iĢletme müdürlüğünce / fidanlık müdürlüğünce
görevlendirilen komisyon tarafından yılda bir defa kontrol edilir ve Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen örnek dispozisyona göre ―Uygulama Ġzleme
Cetveli‖ düzenlenerek bir örneği Ġdareye gönderilir. Bu taĢınmazlar Ġdarece, kira sözleĢmesi
hükümlerine göre ayrıca denetlenir.
(2) Denetimler sonucunda onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ
programına uygun hareket etmediği tespit edilenler, ilgili orman iĢletme müdürlüğünce /
fidanlık müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda
yazılı olarak uyarılır. Mücbir sebepler dıĢında verilen süre içerisinde eksiklerin yerine
getirilmesi zorunludur. Bu süre amaç dıĢı kullanımlarda otuz günü, diğer durumlarda altı ayı
geçemez.
SözleĢmenin devri ve ortak alınması
MADDE 23 – (1) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla verilen
ön izinler ortaklar arasında dahi olsa devredilemez ve yeni ortak alınamaz, ön izin verilen
Ģirket ise ön izin aĢamasında ortaklar arasında dahi olsa Ģirket hisseleri devredilemez. Buna
aykırı davranılması halinde Ġdarece ön izin iptal edilir ve kiralama yapılmaz.
(2) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla yapılan kira
sözleĢmeleri; Bakanlığın izninin alınması kaydıyla ve aĢağıda belirtilen koĢullarla üçüncü
kiĢilere devredilebilir veya bu sözleĢmelere ortak alınabilir ya da kiracı Ģirket ise Ģirket
hisseleri üçüncü kiĢilere devredilebilir:
a) Ġdare tarafından ilgili orman iĢletme müdürlüğünün / fidanlık müdürlüğünün uygun
görüĢü alınır.
b) Kiracının yeni ortak alabilmesi veya kiracı Ģirket ise yüzde kırk dokuza kadar (yüzde
kırk dokuz dahil) Ģirket hisselerini devredebilmesi için, kiracıya yapılan saha teslim tarihinden
itibaren iki yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ
programına uygun olarak sahada yapılan çalıĢmanın baĢarılı olması Ģartı aranır.
c) Kiracı tarafından sözleĢmenin üçüncü kiĢilere devredilebilmesi veya kiracı Ģirket ise
yüzde elli ve daha fazla oranda Ģirket hisselerini devredebilmesi için, saha tesliminden
itibaren üç yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ
programına uygun olarak sahada yapılan çalıĢmanın baĢarılı olması Ģartı aranır.
(3) Kiracı birden fazla gerçek ve/veya tüzel kiĢi ise, saha teslimi yapıldıktan sonra
ortaklar arası devir iĢleminde, ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süre Ģartı
aranmaz.
(4) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen sahalar;
kiracı tarafından bizzat kullanılır, üçüncü kiĢilere kullandırılamaz, bölünerek ortaklara veya
üçüncü kiĢilere devredilemez. Ortaklar tüm sahadan müĢtereken sorumludur.
(5) Kiracının ölümü halinde kira sözleĢmesinin mirasçılara devrinde Kanun,
Yönetmelik, Ağaçlandırma Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına iliĢkin olarak
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan diğer
düzenleyici iĢlemlerde yer alan kurallar uygulanır.
SözleĢmenin feshi
MADDE 24 – (1) Kiracı tarafından; kira sözleĢmesinde ve eki kira Ģartnamesi ve özel
Ģartlarda yer alan hükümlere uyulmaması, Ġdarece taĢınmazın kiracıya veya temsilcisine
tesliminden itibaren doksan gün içerisinde iĢe baĢlanılmaması, uygulama projesinde belirtilen
teknik esaslara ve iĢ programına uygun hareket edilmemesi, ilgili orman iĢletme
müdürlüğünce / fidanlık müdürlüğünce görevlendirilen komisyon veya Ġdare tarafından
yapılan denetimler sonucunda belirlenen eksikliklerin veya aykırılıkların yazılı olarak

yapılacak uyarıya rağmen (kabul edilebilir mazeretler dıĢında) verilen süre içerisinde
giderilmemesi, ağaçlandırma amaçlı kiralamalarda 14 üncü maddede belirtilen koĢullara
uyulmadan ve Ġdareye bilgi verilmeden ara tarım yapılması, taĢınmazın üçüncü kiĢilere
kullandırılması veya sözleĢmede yer alan hükümlere aykırı kullanılması ve kira bedellerinin
iki yıl üst üste süresi içinde ödenmemesi hallerinde; Ġdarece makul bir süre verilerek eksiklik
ve/veya aykırılıkların giderilmesi veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiği, aksi
halde sözleĢmenin feshedileceği yönünde yapılacak yazılı ihtara rağmen kiracı tarafından
süresi içerisinde eksiklik ve/veya aykırılıklar giderilmez ya da yükümlülükler yerine
getirilmez ise sözleĢme, Bakanlığın izni ve onayı alınarak Ġdarece tek taraflı olarak feshedilir.
Ayrıca, ilgili orman iĢletme müdürlüğünün / fidanlık müdürlüğünün teklifi üzerine ilgili
orman bölge müdürlüğü tarafından uygulama projesinin iptal edilmesi, 23 üncü maddede
belirtilen Ģartlara aykırı olarak sözleĢmenin devredilmesi, sözleĢmeye ortak alınması ve kiracı
Ģirket ise Ģirket hisselerinin devredilmesi hallerinde kira sözleĢmesi Ġdarece; mahkeme ilamı
ve Bakanlıktan izin ve onay alınmasına gerek olmaksızın ve ayrıca, kiracıya herhangi bir ihtar
yapılmasına ve fesih bildirimine gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir, ayrıca,
kiracının talep etmesi halinde de kira sözleĢmesi Ġdarece aynı Ģekilde feshedilir.
(2) Ġlgili orman bölge müdürlüğü tarafından uygulama projesinin iptal edilmesi halinde
kira sözleĢmesinin feshi hariç, Ġdarece diğer sebeplerle kira sözleĢmesinin feshedilmesi
halinde, ilgili orman iĢletme müdürlüğüne / fidanlık müdürlüğüne bilgi verilerek uygulama
projesinin iptali istenir.
(3) Ağaçlandırma amacıyla yapılan kiralama iĢlemlerinde; kiracı tarafından herhangi bir
nedenle sözleĢmenin feshine neden olunması halinde, Ġdarece, taĢınmazın Kanuna ve
Yönetmeliğe göre tespit ve takdir edilecek cari yıl rayiç kira bedeli dikkate alınarak takdir
edilecek kullanım bedelinden cari yıl kira bedeli mahsup edildikten sonra kalan miktar
tazminat olarak, yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kiracı tarafından
defaten ödenir. Bu husus düzenlenecek kira sözleĢmelerine özel Ģart olarak ilave edilir.
(4) Özel orman fidanlığı amacıyla yapılan kiralama iĢlemlerinde; kiracı tarafından
herhangi bir nedenle sözleĢmenin feshine neden olunması halinde, cari yıl kira bedeli
tutarındaki tazminat, Ġdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kiracı
tarafından defaten ödenir. Kiracı tarafından ödenmeyen kira bedelleri de Ġdarece ayrıca tahsil
edilir. Bu husus düzenlenecek kira sözleĢmelerine özel Ģart olarak ilave edilir.
(5) SözleĢmenin feshi halinde, taĢınmaz mevcut haliyle Hazineye teslim edilir.
TaĢınmazın üzerinde fesih tarihine kadar yapılmıĢ iĢler ve dikilmiĢ ağaçlar için kiracı
tarafından herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz.
Vadesinde ödenmeyen bedeller
MADDE 25 – (1) Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer
alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, duruma göre
Kanun, Yönetmelik, Ağaçlandırma Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına iliĢkin
olarak Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan diğer
düzenleyici iĢlemler ile 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Emlak Genel Tebliği (Sıra No:300) hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 27 – (1) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Emlak Genel Tebliği (Sıra No:300)’nin ―XVIII. Özellik Arzeden Kiralama ĠĢlemleri‖ baĢlıklı
bölümünün ―C- Ağaçlandırma ĠĢlemleri‖ baĢlıklı alt bölümü yürürlükten kaldırılmıĢtır.

Mevcut iĢlemler ve sözleĢmeler
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine
taĢınmazları üzerinde ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla Ġdareye
baĢvuran ve iĢlemleri tamamlanarak ön izin aĢamasına gelen kiĢilere iliĢkin iĢlemler, 9 uncu
maddede belirtilen ve durumlarına uyan yüzölçümler üzerinden bu Genel Tebliğe göre
sonuçlandırılır, ön izin verilenler ile kira sözleĢmesi düzenlenenler hakkında ise, Milli Emlak
Genel Tebliği (Sıra No:300)’nin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

EK-1
TAġINMAZ LĠSTESĠ
Pafta Ada Parsel
Mevkii
Açıklamalar
Sıra
Mahallesi
No / No / No / Yüzölçümü Ġmar
Ġli Ġlçesi
/
(Ġdare
2
No:
/ Köyü
Cilt Sayfa Sıra
(m )
Durumu
Yöresi
görüĢü)
No
No.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
NOT: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için bu yerlere ait kroki veya harita bilgisi
de eklenilmek suretiyle Bakanlığa bildirimde bulunulacaktır.

EK-2/A
.................................... DEFTERDARLIĞINA
.................……………. MALMÜDÜRLÜĞÜNE
TaĢınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan / TaĢınmazın
bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan / TaĢınmazın bulunduğu
köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan bir kiĢi olarak
……………….….… Ġli, …………..…..……. Ġlçesi, ……..………………….. Mahallesinde /
Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada .................. parsel numaralı / Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki ...................................... m2 yüzölçümlü taĢınmazın üzerinde
ağaçlandırma yapılmak amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz ve talep
ederim. …. / …. / ……

Ġmza
Adı ve Soyadı

ADRES:
EK-2/B
.................................... DEFTERDARLIĞINA
.................……………. MALMÜDÜRLÜĞÜNE
……………….….… Ġli, …………..…..……. Ġlçesi, ……..…………………..
Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada .................. parsel numaralı /
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ...................................... m2 yüzölçümlü taĢınmazın
üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz
ve talep ederim. …. / …. / ……

Ġmza
Adı ve Soyadı

ADRES:

EK-2/C
.................................... DEFTERDARLIĞINA
.................……………. MALMÜDÜRLÜĞÜNE
……………….….… Ġli, …………..…..……. Ġlçesi, ……..…………………..
Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada .................. parsel numaralı /
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ...................................... m2 yüzölçümlü taĢınmazın
üzerinde özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda
gereğini arz ve talep ederim. …. / …. / ……

Ġmza
Adı ve Soyadı

ADRES:

EK-3

2013 YILINDA AĞAÇLANDIRMA ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN
BAġVURU SAHĠPLERĠNDEN ALINACAK BAġVURU BEDELLERĠ
Grup
Birinci Grup
Ġkinci Grup

BaĢvuru Bedeli
250.-TL
2.500.-TL

AÇIKLAMA:
1) BaĢvuru sahiplerinden dahil oldukları gruplara göre yukarıdaki tabloda belirtilen
baĢvuru bedelleri alınır.
2) Müteakip yıllar için yapılacak baĢvurularda, Bakanlıkça baĢvuru bedellerinin
yeniden belirlenmediği sürece bu bedeller, her yıl Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında
artırılması suretiyle tespit edilir.
EK-4
AĞAÇLANDIRMA VEYA ÖZEL ORMAN FĠDANLIĞI YAPILMAK AMACIYLA
KĠRAYA VERĠLECEK TAġINMAZLARA AĠT BĠLGĠ FORMU
TAġINMAZIN
Ġli

Tarih: … / … /….
Pafta No / Cilt
No
Ġlçesi
Ada No / Sayfa
No
Mahallesi / Köyü
Parsel No / Sıra
No
Mevkii / Yöresi
Yüzölçümü
TaĢınmaz No:
Hazine Payı
TAġINMAZA AĠT BĠLGĠLER
1- 189, 775, 5543, 2565, 2634, 2863, 2873,
2924, 3083, mülga 4070, 4071, 4072, 4342,
6292, 6831 ve 7269 sayılı Kanunlar
kapsamında kalıp kalmadığı.
2- Ġmar planı içinde ise, hangi ölçekte,
hangi tür plân içinde olduğu, plânda ne
kadarının hangi amaca ayrıldığı.
3- Belediye ve mücavir alan sınırlarının
içinde olup olmadığı.
4- Varsa üzerindeki muhdesatın ne olduğu
ve kime ait olduğu.
5- Kıyı veya sahil Ģeridi tanımına giren
yerlerden olup olmadığı.
6- TaĢınmazın hangi yolla edinildiği, tapu
kütüğünde herhangi bir Ģerh veya beyan
bulunup bulunmadığı, varsa ne olduğu,
mülkiyetinin ihtilâflı veya davalı olup
olmadığı.

7- Bugüne kadarki kullanım Ģekli, en son
ne Ģekilde ve ne kadarının kullanıldığı ve
boĢ olup olmadığı.
8- Tahsisli, bir kamu hizmeti ya da
Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı.
9- TaĢınmazla ilgili olarak Bakanlıkla
yazıĢma yapılmıĢ ise, yazıların tarihleri ve
sayıları.
10- Kiralama hakkındaki valilik
(defterdarlık) veya kaymakamlık
(malmüdürlüğü) görüĢü.
TAġINMAZA AĠT BELGELER
(Yazı Ekinde Gönderilenlerin KarĢısına X ĠĢareti Konulacak)
1- Tapu kayıt örneği ve tescile esas plan
örneği.
2- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerden ise, ebatları gösterilmiĢ ölçekli
krokisi.
3- Ġmar planı içinde ise, belediyesince
onaylı imar durum belgesi veya üzerinde
kadastro veya imar parseli iĢaretlenerek
yeri belirlenmiĢ ve varsa kıyı kenar çizgisi
iĢlenmiĢ onaylı imar planı örneği.
4- TaĢınmazın çapı veya krokisi.
5- ĠĢgal ve kullanım durumu ile varsa
üzerindeki muhdesat ve benzeri fiilî
durumları konusunda bilgiler ihtiva eden
tespit tutanağı.
6- Kısmî kiralamalarda; taĢınmazın kiraya
verilecek kısmını gösteren haritası.
7- TaĢınmazla ilgili MEOP Kira
Programına yapılan kaydın çıktısı.
EK-5
AĞAÇLANDIRMA YAPILMAK AMACIYLA KĠRAYA VERĠLEN
TAġINMAZLARIN KĠRA SÖZLEġMESĠNE KONULACAK
ÖZEL ġARTLAR
1) Kira süresi 10 (on) yıl olup, bu süre sözleĢmenin imzalandığı tarihten baĢlayacaktır.
Kiralanan taĢınmazın onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara göre
ağaçlandırıldığının tespit edilmesi halinde, yetkili Orman Ġdaresinin olumlu görüĢlerinin de
alınması ve projesinde belirlenen süreyle sınırlı olması kaydıyla, kiracı ile pazarlık usulüyle
10 (on) yıllık süreler halinde kira sözleĢmesi yapılabilecektir.
2) Kiraya verilen alan sınırları içerisinde yetkili Orman Ġdaresince onaylanan uygulama
projesindeki teknik esaslar doğrultusunda ağaçlandırma yapılacaktır. Kira süresince, kiralama
konusu taĢınmaz bizzat kiracı tarafından kullanılacak, üçüncü kiĢilere kullandırılmayacak ve
amaç dıĢı kullanılmayacaktır.

3) Dikilen ağaçları koruma amacına yönelik olarak ve bununla sınırlı olmak koĢuluyla,
kiraya verilen taĢınmazlardan imar planı dıĢında bulunanlar üzerinde yetkili Orman Ġdaresince
onaylanan projeye uygun olmak ve projesinde yer almak kaydıyla; proje sahası alanının % 0,1
(binde biri)’ne kadar sabit olmayan, sökülüp takılabilir elamanlarla yapılan prefabrik yapı gibi
geçici nitelikteki yapılaĢmaya Bakanlığın uygun görüĢü üzerine defterdarlıkça izin
verilebilecektir. Ancak, bu nitelikteki yapılaĢma alanı 3.000 (üç bin) m²’yi geçemez. Bu
Ģartlara aykırı yapılaĢma yapıldığının tespit edilmesi halinde, Ġdarece belirlenecek kullanım
bedelleri kiracıdan talep edilir ve ayrıca kira sözleĢmesi feshedilir.
4) Kiraya verilen taĢınmazda odun veya odun dıĢı orman ürünü veren ağaç ve
ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmek ve projesine uygun
olarak ağaç dikimi yapıldığının Ġdarece veya yetkili Orman Ġdaresince tespit edilmesi kaydıyla
ve kiracı tarafından Ġdareye bilgi verilmesi koĢuluyla; alt tür olarak tıbbi, aromatik, yumrulu
ve soğanlı bitkiler ile her türlü tek yıllık (arpa, buğday, yulaf, mercimek gibi) tarım ürünleri
yetiĢtirilebilecektir. Ara tarımın süresi, ağaçlandırmada kullanılan ağaç türüne göre tespit
edilecek ve bu süre projede belirtilecektir. Bu Ģartlar gerçekleĢmeden ara tarım yapıldığının
tespit edilmesi halinde, kira sözleĢmesi bu Özel ġartların 15 inci maddesine göre feshedilecek
ve Ġdarece belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil edilecektir. Ayrıca, yetkili Orman
Ġdaresince onaylanan uygulama projesinde yer alması kaydıyla ağaçlandırma sahalarında arı
kovanı da bulundurulabilecektir.
5) Ara tarım yapılacak alan ile arı kovanı konulacak alanın kullanım bedeli;
ağaçlandırma amacıyla belirlenen kira bedelinden ayrı olarak Ġdarece, rayiç kira bedelleri
dikkate alınarak tespit ve takdir edilecektir. Buna göre takdir edilecek kira bedelleri, her yıl
Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılarak tahsil edilecektir. Ağaçlandırma bedelinin
hesabında ara tarım yapılacak alan ile arı kovanı konulacak alan dikkate alınmaz.
6) Saha tesliminden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde iĢe baĢlanacaktır. Uygulama
projesindeki iĢ programına uyulacaktır.
7) Ağaçlandırmaya konu arazinin ilk yıl kira bedeli ………………- TL’dir. Ġkinci,
üçüncü, dördüncü ve beĢinci yıllar kira bedelleri ise, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil
edilecektir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilecektir. Ġlk yıl
kira bedeli kira sözleĢmesinin imzalanmasından önce, ikinci ve müteakip yıl kira bedelleri ise
her yıl ilk yıl kira bedelinin yatırıldığı tarihte peĢin olarak Ġdareye yatırılacaktır.
8) Saha ve proje revizyonu talepleri, kiracı tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle
gerekli kroki ya da harita eklenerek ilgili Orman Ġdaresine yapılacaktır. Orman Ġdaresince
talebin uygun görülmesi halinde revizyon yapılabilecek ve bunun üzerine, gerektiği takdirde
Ġdarece kira sözleĢmesinde gerekli değiĢiklikler yapılabilecektir. Saha revizyonlarında sadece
küçültme yapılabilecek, büyültme yapılmayacaktır.
9) Kiraya verilen taĢınmazlar ilgili orman iĢletme müdürlüğünce görevlendirilen
komisyon tarafından yılda bir defa kontrol edilerek, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğünce belirlenen örnek dispozisyona göre ―Uygulama Ġzleme Cetveli‖
düzenlenecektir. Düzenlenen cetvelin bir örneği Ġdareye verilecektir.
10) Denetimler sonucunda onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ
programına uygun hareket etmediği tespit edilenler, ilgili orman iĢletme müdürlüğünce uygun
görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak uyarılacaktır.
Mücbir sebepler dıĢında verilen süre içerisinde eksiklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu
süre amaç dıĢı kullanımlarda 30 (otuz) günü, diğer durumlarda 6 (altı) ayı geçemez.
11) Ağaç budaması ve kesimi, ilgili orman bölge müdürlüğünce onaylanmıĢ amenajman
planlarına göre yaptırılacaktır.

12) Kiracı, taĢınmazın tamamını veya bir kısmını, Bakanlığın izni olmaksızın baĢkasına
devredemeyecek, ortak alamayacak ya da kiracı Ģirket ise Ģirket hisselerini üçüncü kiĢilere
devredemeyecektir. Kiracının yeni ortak alabilmesi veya kiracı Ģirket ise % 49’a (yüzde kırk
dokuza) kadar (yüzde kırk dokuz dahil) Ģirket hisselerini devredebilmesi için, kiracıya yapılan
saha teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen
teknik esaslara ve iĢ programına uygun olarak sahada yapılan çalıĢmanın baĢarılı olması;
kiracı tarafından sözleĢmenin üçüncü kiĢilere devredilebilmesi veya kiracı Ģirket ise % 50
(yüzde elli) ve daha fazla oranda Ģirket hisselerini devredebilmesi için, saha tesliminden
itibaren 3 (üç) yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ
programına uygun olarak sahada yapılan çalıĢmanın baĢarılı olması Ģartları aranacaktır. Kiracı
birden fazla gerçek ve/veya tüzel kiĢi ise, sözleĢme yapıldıktan sonra ortaklar arası devir
iĢleminde süre Ģartı aranmaz. Ancak, ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen sahalar
bölünerek ortaklara veya üçüncü Ģahıslara devredilmeyecektir. Ortaklar tüm sahadan
müĢtereken sorumlu olacaklardır.
13) Kira süresi, tanınan süre sonunda bitecektir. Kiraya verilen alan, kira süresinin
uzatılmaması halinde süre sonunda üzerindeki ağaç kütüklerinden temizlenmiĢ olarak,
Hazineye teslim edilecektir. Aksi takdirde araziyi ağaç kütüklerinden temizlemek için yapılan
masraflar, kiracıdan tahsil olunacaktır. Süre sonunda arazideki kesilme yaĢına gelmemiĢ
ağaçlar kesilmeyecek, olduğu gibi bırakılacaktır. Bu ağaçlar için herhangi bir bedel
istenmeyecektir.
14) Ağaçlandırma çalıĢmaları sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında,
ağaçlandırma iĢlemleri derhal durdurulup, bulunan eserler ağaçlandırılacak sahada muhafaza
edilecek ve en yakın mülki amire haber verilecektir. Ekonomik değeri olan nesnelere
rastlanması halinde ise, ilgili defterdarlıklara / malmüdürlüklerine haber verilecektir. Kiracı
bu nesneler üzerinde hiçbir surette hak iddia edemeyecektir.
15) Ġdarece taĢınmazın kiracıya veya temsilcisine tesliminden itibaren 90 (doksan) gün
içerisinde iĢe baĢlanılmaması, uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ programına
uygun hareket edilmemesi, ilgili orman iĢletme müdürlüğünce görevlendirilen komisyon veya
Ġdare tarafından yapılan denetimler sonucunda belirlenen eksikliklerin veya aykırılıkların
yazılı olarak yapılacak uyarıya rağmen (kabul edilebilir mazeretler dıĢında) verilen süre
içerisinde giderilmemesi, idareye bilgi verilmeden ara tarım yapılması, taĢınmazın üçüncü
kiĢilere kullandırılması veya sözleĢmede yer alan hükümlere aykırı kullanılması ve kira
bedellerinin 2 (iki) yıl üst üste süresi içinde ödenmemesi hallerinde; Ġdarece makul bir süre
verilerek eksiklik ve/veya aykırılıkların giderilmesi veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
gerektiği, aksi halde sözleĢmenin feshedileceği yönünde yapılacak yazılı ihtara rağmen kiracı
tarafından süresi içerisinde eksiklik ve/veya aykırılıklar giderilmez ya da yükümlülükler
yerine getirilmez ise sözleĢme Bakanlığın izni ve onayı alınarak Ġdarece tek taraflı olarak
feshedilecektir.
Ayrıca, ilgili orman iĢletme müdürlüğünün teklifi üzerine ilgili orman bölge müdürlüğü
tarafından uygulama projesinin iptal edilmesi, bu Özel ġartların 12 nci maddesinde belirtilen
Ģartlara aykırı olarak sözleĢmenin devredilmesi, sözleĢmeye ortak alınması ve kiracı Ģirket ise
Ģirket hisselerinin devredilmesi, kira konusu taĢınmazın üzerine dikilen ağaçların
değerlendirilmesi sırasında, herhangi bir vergi kaçakçılığı suçunun iĢlendiğinin kesin olarak
saptanması veya bu Özel ġartların 14 üncü maddesinde belirtilen bildirimlerin zamanında
yapılmaması hallerinde kira sözleĢmesi Ġdarece; mahkeme ilamı ve Bakanlıktan izin ve onay
alınmasına gerek olmaksızın ve ayrıca, kiracıya herhangi bir ihtar yapılmasına ve fesih
bildirimine gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilecektir ayrıca, kiracının talep etmesi
halinde de kira sözleĢmesi Ġdarece aynı Ģekilde feshedilecektir.
Ġdarece kira sözleĢmesinin feshedilmesi halinde, ilgili orman iĢletme müdürlüğüne bilgi
verilerek uygulama projesinin iptali istenilecektir.

16) Kiracı tarafından herhangi bir nedenle sözleĢmenin feshine neden olunması halinde,
Ġdarece, taĢınmazın 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa ve Hazine TaĢınmazlarının Ġdaresi
Hakkında Yönetmeliğe göre tespit ve takdir edilecek cari yıl rayiç kira bedeli dikkate alınarak
takdir edilecek kullanım bedelinden cari yıl kira bedeli mahsup edildikten sonra kalan miktar
tazminat olarak, yapılacak tebligat tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde kiracı tarafından
defaten ödenecektir.
17) SözleĢmenin feshi halinde Ġdarece tespit ve takdir edilecek yılı rayiç kira bedeli
tutarı ayrıca tazminat olarak alınacak ve taĢınmaz mevcut haliyle Hazineye teslim edilecektir.
TaĢınmaz üzerinde fesih tarihine kadar yapılmıĢ iĢler ve dikilmiĢ ağaçlar için kiracı tarafından
herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamayacaktır.
18) Kiracı, kira süresi sonunda ve sözleĢmenin feshi halinde, taĢınmazı tahliye etmez
veya sözleĢmede yazılı Ģartlarla Hazineye teslim etmez ise, sözleĢme hükümlerine göre
alınacak bedellere ilave olarak, her geçen gün için ilgili yıl kullanım bedelinin % 1 (yüzde
bir)’i kadar ayrıca ceza ödeyecektir. Ceza ödenmesi, kiracıya taĢınmazın kullanılması ve
tahliyenin geciktirilmesi hakkını vermez.
Özel Ģartlar 18 (on sekiz) maddeden oluĢmaktadır.

EK-6
ÖZEL ORMAN FĠDANLIĞI YAPILMAK AMACIYLA KĠRAYA VERĠLEN
TAġINMAZLARIN KĠRA SÖZLEġMESĠNE KONULACAK
ÖZEL ġARTLAR
1) Kira süresi 10 (on) yıl olup, bu süre sözleĢmenin imzalandığı tarihten baĢlayacaktır.
Kira süresi, tanınan süre sonunda bitecektir.
2) Hazine taĢınmazları üzerinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalıp
kalmadığına bakılmaksızın özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilebilecek ve
kiralama yapılabilecektir. Bu amaçla ön izin verilecek ve kiralama yapılacak taĢınmazların
yüzölçümü 2.000 (iki bin) m2’den az olamaz. Kira süresince, kiralama konusu taĢınmaz bizzat
kiracı tarafından kullanılacak, üçüncü kiĢilere kullandırılmayacak ve amaç dıĢı
kullanılmayacaktır.
3) Özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen taĢınmazlardan Orman ve Su
ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce onaylanan projeye uygun olmak ve projesinde
yer almak kaydıyla; fidan üretimi, bakım ve koruma amaçlı, sabit olmayan, sökülüp takılabilir
elemanlarla yapılan prefabrik yapı gibi geçici nitelikteki yapılaĢmaya Bakanlığın uygun
görüĢü üzerine defterdarlıkça izin verilebilecektir. Ancak, izin verilen yapılar; fidan üretim
alanının 2.000 m2’nin altına düĢmemesi koĢulu ile; fidan üretim alanı 2.000 m² - 5.000 m²
olan yerlerde en fazla 100 m², 5.001 m² - 10.000 m² olan yerlerde en fazla 200 m², 10.000
m²’den büyük yerlerde ise en fazla 2.000 m² yüzölçümü geçemez. Bu Ģartlara aykırı
yapılaĢma yapıldığının tespit edilmesi halinde, kira sözleĢmesi bu Özel ġartların 12 nci
maddesine göre feshedilecek ve Ġdarece belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil
edilecektir.
4) Saha tesliminden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde iĢe baĢlanacaktır. Uygulama
projesindeki iĢ programına uyulacaktır.
5) Özel orman fidanlığı yapılacak taĢınmazın ilk yıl kira bedeli ………..…………- TL
olup, bu bedel peĢin veya dört eĢit taksitle ödenecektir. Müteakip yıllar kira bedelleri, her yıl
Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılması suretiyle tespit edilerek peĢin veya dört
eĢit taksitle ödenecektir.

6) Saha ve proje revizyonu talepleri, kiracı tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle
gerekli kroki ya da harita eklenerek ilgili Orman Ġdaresine yapılacaktır. Orman Ġdaresince
talebin uygun görülmesi halinde revizyon yapılabilecek ve bunun üzerine, gerektiği takdirde
Ġdarece kira sözleĢmesinde gerekli değiĢiklikler yapılabilecektir. Saha revizyonlarında hem
küçültme hem de büyültme yapılabilecektir.
7) Özel orman fidanlığı yapılmak üzere kiraya verilen taĢınmazlar orman fidanlık
müdürlüğünce (orman fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde orman iĢletme
müdürlüğünce) görevlendirilen komisyon tarafından yılda bir defa kontrol edilerek, Orman ve
Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen örnek dispozisyona göre
―Uygulama Ġzleme Cetveli‖ düzenlenecektir. Düzenlenen cetvelin bir örneği Ġdareye
verilecektir.
8) Denetimler sonucunda onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ
programına uygun hareket etmediği tespit edilenler, orman fidanlık müdürlüğünce (orman
fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde orman iĢletme müdürlüğünce) uygun görülen
süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak uyarılacaktır. Mücbir
sebepler dıĢında verilen süre içerisinde eksiklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre amaç
dıĢı kullanımlarda 30 (otuz) günü, diğer durumlarda 6 (altı) ayı geçemez.
9) Kiracı, taĢınmazın tamamını veya bir kısmını, Bakanlığın izni olmaksızın baĢkasına
devredemeyecek, ortak alamayacak ya da kiracı Ģirket ise Ģirket hisselerini üçüncü kiĢilere
devredemeyecektir. Kiracının yeni ortak alabilmesi veya kiracı Ģirket ise % 49’a (yüzde kırk
dokuza) kadar (yüzde kırk dokuz dahil) Ģirket hisselerini devredebilmesi için, kiracıya yapılan
saha teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen
teknik esaslara ve iĢ programına uygun olarak sahada yapılan çalıĢmanın baĢarılı olması;
kiracı tarafından sözleĢmenin üçüncü kiĢilere devredilebilmesi veya kiracı Ģirket ise % 50
(yüzde elli) ve daha fazla oranda Ģirket hisselerini devredebilmesi için, saha tesliminden
itibaren 3 (üç) yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ
programına uygun olarak sahada yapılan çalıĢmanın baĢarılı olması Ģartları aranacaktır. Kiracı
birden fazla gerçek ve/veya tüzel kiĢi ise, sözleĢme yapıldıktan sonra ortaklar arası devir
iĢleminde süre Ģartı aranmaz. Ancak, özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen
sahalar bölünerek ortaklara veya üçüncü Ģahıslara devredilmeyecektir. Ortaklar tüm sahadan
müĢtereken sorumlu olacaklardır.
10) Özel orman fidanlığı çalıĢmaları sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında, bu
iĢlemle derhal durdurulup, bulunan eserler kiralanan sahada muhafaza edilecek ve en yakın
mülki amire haber verilecektir. Ekonomik değeri olan nesnelere rastlanması halinde ise,
Ġdareye haber verilecektir. Kiracı bu nesneler üzerinde hiçbir surette hak iddia edemeyecektir.
11) Ġdarece taĢınmazın kiracıya veya temsilcisine tesliminden itibaren 90 (doksan) gün
içerisinde iĢe baĢlanılmaması, uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iĢ programına
uygun hareket edilmemesi, ilgili orman fidanlık müdürlüğünce (orman fidanlık müdürlüğünün
bulunmadığı yerlerde orman iĢletme müdürlüğünce) görevlendirilen komisyon veya Ġdare
tarafından yapılan denetimler sonucunda belirlenen eksikliklerin veya aykırılıkların yazılı
olarak yapılacak uyarıya rağmen (kabul edilebilir mazeretler dıĢında) verilen süre içerisinde
giderilmemesi, taĢınmazın üçüncü kiĢilere kullandırılması veya sözleĢmede yer alan
hükümlere aykırı kullanılması ve kira bedellerinin 2 (iki) yıl üst üste süresi içinde
ödenmemesi hallerinde; Ġdarece makul bir süre verilerek eksiklik ve/veya aykırılıkların
giderilmesi veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiği, aksi halde sözleĢmenin
feshedileceği yönünde yapılacak yazılı ihtara rağmen kiracı tarafından süresi içerisinde
eksiklik ve/veya aykırılıklar giderilmez ya da yükümlülükler yerine getirilmez ise sözleĢme
Bakanlığın izni ve onayı alınarak Ġdarece tek taraflı olarak feshedilecektir.
Ayrıca, ilgili orman fidanlık müdürlüğünün (orman fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı
yerlerde orman iĢletme müdürlüğünün) teklifi üzerine ilgili orman bölge müdürlüğü

tarafından uygulama projesinin iptal edilmesi, bu Özel ġartların 9 uncu maddesinde belirtilen
Ģartlara aykırı olarak sözleĢmenin devredilmesi, sözleĢmeye ortak alınması ve kiracı Ģirket ise
Ģirket hisselerinin devredilmesi, kira konusu taĢınmazın üzerine dikilen ağaçların
değerlendirilmesi sırasında, herhangi bir vergi kaçakçılığı suçunun iĢlendiğinin kesin olarak
saptanması veya bu Özel ġartların 10 uncu maddesinde belirtilen bildirimlerin zamanında
yapılmaması hallerinde kira sözleĢmesi Ġdarece; mahkeme ilamı ve Bakanlıktan izin ve onay
alınmasına gerek olmaksızın ve ayrıca, kiracıya herhangi bir ihtar yapılmasına ve fesih
bildirimine gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilecektir ayrıca, kiracının talep etmesi
halinde de kira sözleĢmesi Ġdarece aynı Ģekilde feshedilecektir.
Ġdarece kira sözleĢmesinin feshedilmesi halinde, ilgili orman fidanlık müdürlüğüne
(orman fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde orman iĢletme müdürlüğüne) bilgi
verilerek uygulama projesinin iptali istenilecektir.
12) Kiracı tarafından herhangi bir nedenle sözleĢmenin feshine neden olunması halinde,
cari yıl kira bedeli tutarındaki tazminat, Ġdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren 30
(otuz) gün içinde kiracı tarafından defaten ödenecektir. Kiracı tarafından ödenmeyen kira
bedelleri de Ġdarece ayrıca tahsil edilecektir.
13) SözleĢmenin feshi halinde Ġdarece tespit ve takdir edilecek yılı rayiç kira bedeli
tutarı ayrıca tazminat olarak alınacak ve taĢınmaz mevcut haliyle Hazineye teslim edilecektir.
TaĢınmaz üzerinde fesih tarihine kadar yapılmıĢ iĢler ve dikilmiĢ ağaçlar için kiracı tarafından
herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamayacaktır.
14) Kiracı, kira süresi sonunda ve sözleĢmenin feshi halinde, taĢınmazı tahliye etmez
veya sözleĢmede yazılı Ģartlarla Hazineye teslim etmez ise, sözleĢme hükümlerine göre
alınacak bedellere ilave olarak, her geçen gün için ilgili yıl kullanım bedelinin % 1 (yüzde
bir)’i kadar ayrıca ceza ödeyecektir. Ceza ödenmesi, kiracıya taĢınmazın kullanılması ve
tahliyenin geciktirilmesi hakkını vermez.
Özel Ģartlar 14 (on dört) maddeden oluĢmaktadır.
[R.G.
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YÖNETMELĠK
Millî Savunma Bakanlığından:
ASKERÎ HÂKĠM ADAYLARININ SEÇĠMĠ VE YETĠġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî
Hâkim Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Yazılı sınav kurulunun oluĢması için yeterli sayıda Ģube müdürü bulunmaması halinde
Askeri Adalet ĠĢleri BaĢkanı da yazılı sınav kurulunda yer alabilir.‖
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
[R.G.
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YÖNETMELĠK
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERĠ VE ALKOLLÜ ĠÇKĠLERĠN SATIġINA VE
SUNUMUNA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün
Mamulleri ve Alkollü Ġçkilerin SatıĢına ve Sunumuna ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıĢ, (f) bendi
ile ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―f) ĠĢyerinde; tütün mamulleri ve alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde
götürülmek üzere onsekiz yaĢını doldurmamıĢ kiĢilere satılamaz veya sunulamaz. YaĢ
konusunda tereddüde düĢülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi
talep eder.‖
―(2) Onsekiz yaĢını doldurmamıĢ kiĢiler, tütün ürünü iĢletmelerinde, pazarlanmasında
ve satıĢında istihdam edilemez. Ayrıca bu kiĢiler, alkollü içkilerin üretiminde,
pazarlanmasında, satıĢında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler
uyarınca gerçekleĢtirilen eğitim amaçlı çalıĢmalar bu hükmün dıĢındadır.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent
eklenmiĢtir.
―d) Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(3) ĠĢyerlerinde bulunan otomatik satıĢ makinelerinde tütün mamulü bulundurulamaz.
Tütün mamulleri, her nevi oyun makineleri ile veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu
edilemez.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, maddeye aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―(2) Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet
karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satıĢına ve tüketimine izin verilmez.
(3) Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve
kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane,
bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren iĢyerlerinde alkollü içki
satıĢ ve sunumu yapılamaz.‖
―(5) Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satıĢının yapıldığı yerler ile örgün
eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en
az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe Ģartı, satıĢ belgesinin verildiği tarih
itibariyle aranır. Ancak 11/6/2013 tarihinden önce iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı ve satıĢ
belgesi almıĢ iĢletmeler için bu Ģart aranmaz. Bu iĢletme sahipleri iĢletmelerini birinci ve
ikinci derece kan hısımlarına devredebilir. Mesafe Ģartı turizm belgeli iĢletmeler için
uygulanmaz.
(6) Kurum tarafından düzenlenmiĢ alkollü içki satıĢ belgesini haiz iĢletmeyi 8/6/1942
tarihli 4250 sayılı Ġspirto ve Ġspirtolu Ġçkiler Ġnhisarı Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci
fıkrası kapsamında devralmak isteyen kiĢiler, devre iliĢkin belgeler ve devreden kiĢi ile birinci
veya ikinci derece kan hısmı olduklarına dair resmi belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Devir

alan kiĢinin satıĢ belgesi almak için gerekli diğer Ģartları taĢıdığının Kurum veya yetkili merci
tarafından anlaĢılması halinde, adına yeni satıĢ belgesi düzenlenir.
(7) Alkollü içkiler, Kurum tarafından açık alkollü içki satıĢ belgesi düzenlenmek
suretiyle alkollü içki sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketime sunulabilir. Ancak bu
yerlerde tesis sınırları dıĢında tüketilmek üzere alkollü içki satıĢı veya sunumu yapılamaz.
Ruhsat veya diğer izin belgelerini düzenlemeye yetkili merci tarafından iĢyerinin faaliyetine
izin verilen alanlar iĢyeri sınırları içi kabul edilir.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, maddeye aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―(3) Alkollü içkilerin adını veya markasını içeren alan/alt alan adı kullanılmak suretiyle
bu ürünlerin reklam ve tanıtımına yönelik olarak internet sitesi açılamaz. Ancak Türkiye’de
faaliyette bulunan alkollü içki üreticisi firmalar ihracat amacıyla, ülke içinden eriĢimini
engellemeleri koĢuluyla, ürettikleri ürünlerin yurt dıĢına yönelik reklam ve tanıtımını internet
siteleri vasıtasıyla yapabilirler.‖
―(4) Alkollü içki üretici, ithalatçı veya toptan satıcıları, ürettikleri, ithal ettikleri veya
pazarladıkları ürünlerin isimlerine/markalarına Kurumsal internet sitelerinin ürünler
bölümünde, reklam ve ürün tanıtımı yapılmaksızın ve görsel unsurlar kullanmaksızın liste
halinde yer verebilirler. Ġnternet aracılığıyla alkollü içkilerin tüketiciler dıĢındakilere satıĢını
ve tanıtımını içeren ayrı bir internet sitesi oluĢturulmak istenmesi veya diğer ürünlerden ayrı
ulaĢılabilen aynı internet adresi içerisinde ayrı bir sayfa tahsis edilmesi halinde eriĢimin arz
zinciri içerisindeki satıĢ belgesini haiz kullanıcılara verilecek kullanıcı adı ve parola ile
sağlanması ve satıĢı gerçekleĢtirecek olan satıcının satıĢ belgesinde belirtilen fiziki iĢyeri
adresi ile satıĢ belgesi üzerinde yer alan Kurum sicil numarasına yer verilmesi zorunludur.
Arz zinciri içerisindeki satıĢ belgesini haiz kullanıcılara yönelik internet sitesinde veya
sayfasında, alkollü içki üretici, ithalatçı ve toptan satıcıları ürettikleri, ithal ettikleri veya
pazarladıkları ürünlere ait teknik bilgilere, herhangi bir reklam unsuru içermemek kaydıyla
ürün markaları ve görsellerini kullanmak suretiyle yer verebilirler.
(5) Alkollü içkiler, otomatik satıĢ makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri
veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler tüketicilere basın ve yayın
yoluyla satılamaz ve posta ile satıĢ yöntemi kullanılarak gönderilemez.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan ―açık alkollü içki satıĢı yapacaklar için ise ilgili mevzuatı
gereğince yetkili makamlardan alınacak açık alkollü içki satıĢına iliĢkin ruhsat‖ ibaresinden
sonra gelmek üzere ―, turizm belgesi‖ ibaresi eklenmiĢ; ―nargilelik tütün mamulü sunumu
yapacaklar için iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı örneği ve/veya‖ ibaresinden sonra gelen
―turizm iĢletme belgesi‖ ibaresi, ―turizm belgesi‖ olarak değiĢtirilmiĢ; (b) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan ―açık alkollü içki satıĢı yapacaklar için ise ilgili mevzuatı
gereğince yetkili makamlardan alınacak açık alkollü içki satıĢına iliĢkin ruhsat‖ ibaresinden
sonra gelmek üzere ―turizm belgesi‖ ibaresi eklenmiĢ; ―nargilelik tütün mamulü sunumu
yapacaklar için iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı örneği ve/veya‖ ibaresinden sonra gelen
―turizm iĢletme belgesi‖ ibaresi, ―turizm belgesi‖ olarak değiĢtirilmiĢ; (a) bendine (5)
numaralı, (b) bendine (6) numaralı alt bentler eklenmiĢtir.
―5) Perakende veya açık olarak alkollü içki satıĢı yapmak üzere satıĢ belgesi talep eden
kiĢiler ile anılan faaliyetleri yürütmekte iken iĢyeri adresini değiĢtiren kiĢiler iĢyerlerinin
örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre
uzaklıkta bulunduğunu belgelemek zorundadır. Perakende alkollü içki satıĢı yapılacak
iĢyerleri ile 11/6/2013 tarihinden önce açık alkollü içki satıĢı yapmak üzere ruhsatlandırılmıĢ
olan iĢyerlerinin mesafe Ģartına uygunluğu, ruhsat düzenlemeye yetkili merci tarafından
ruhsat üzerine güncel tarih ile derç edilir ya da bu Ģartı karĢılayan ek bir yazı düzenlenir.
Mesafe Ģartına uygunluğun ruhsat üzerine derç edildiği tarihi veya ek yazının düzenlenme

tarihini müteakip otuz gün içinde satıĢ belgesi baĢvurusunda bulunulmaması halinde, derç
iĢleminin veya ek yazının güncellenmesi zorunludur. 11/6/2013 tarihinden sonra açık alkollü
içki satıĢı yapmak üzere ruhsatlandırılmıĢ olan iĢyerleri için, ruhsat düzenleme tarihini
müteakip otuz gün içinde açık alkollü içki satıĢ belgesi baĢvurusunda bulunulması
durumunda, mesafe Ģartına uygunluğun ruhsat üzerinde derç edilmesi veya bu Ģartı karĢılayan
ek yazının ibrazı aranmaz. SatıĢ belgesi verildikten sonra iĢyerinin yüz metre yakınında örgün
eğitim kurumu, dershane, öğrenci yurdu veya ibadethanenin faaliyete geçmesi, satıĢ
belgesinin geçerliliğini sona erdirmez.‖
―6) Perakende veya açık olarak alkollü içki satıĢı yapmak üzere satıĢ belgesi talep eden
kiĢiler ile anılan faaliyetleri yürütmekte iken iĢyeri adresini değiĢtiren kiĢiler iĢyerlerinin
örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre
uzaklıkta bulunduğunu belgelemek zorundadır. Perakende alkollü içki satıĢı yapılacak
iĢyerleri ile 11/6/2013 tarihinden önce açık alkollü içki satıĢı yapmak üzere ruhsatlandırılmıĢ
olan iĢyerlerinin mesafe Ģartına uygunluğu, ruhsat düzenlemeye yetkili merci tarafından
ruhsat üzerine güncel tarih ile derç edilir ya da bu Ģartı karĢılayan ek bir yazı düzenlenir.
Mesafe Ģartına uygunluğun ruhsat üzerine derç edildiği tarihi veya ek yazının düzenlenme
tarihini müteakip otuz gün içinde satıĢ belgesi baĢvurusunda bulunulmaması halinde, derç
iĢleminin veya ek yazının güncellenmesi zorunludur. 11/6/2013 tarihinden sonra açık alkollü
içki satıĢı yapmak üzere ruhsatlandırılmıĢ olan iĢyerleri için, ruhsat düzenleme tarihini
müteakip otuz gün içinde açık alkollü içki satıĢ belgesi baĢvurusunda bulunulması
durumunda, mesafe Ģartına uygunluğun ruhsat üzerinde derç edilmesi veya bu Ģartı karĢılayan
ek yazının ibrazı aranmaz. SatıĢ belgesi verildikten sonra iĢyerinin yüz metre yakınında örgün
eğitim kurumu, dershane, öğrenci yurdu veya ibadethanenin faaliyete geçmesi, satıĢ
belgesinin geçerliliğini sona erdirmez.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(7) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında, münhasıran alkollü içkilerin
uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler
düzenlenebilir. Münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas
fuarları, faaliyetler ve taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılarda düzenlenecek süreli
etkinliklerde aĢağıdaki hususlara uyulur:
a) Uluslararası nitelikte ve münhasıran alkollü içki tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ve
diğer faaliyetler süresince kurulacak standlarda tadım amaçlı alkollü içki sunumu yapılmak
istenmesi halinde, fuarın veya faaliyetin gerçekleĢtirileceği mahalde yetkili bulunan belediye
veya özel idare ya da mülki amirlikten alınmıĢ alkollü içki sunumuna iliĢkin izin belgeleri ile
birlikte, en geç etkinliğin baĢlamasından otuz gün önce etkinliği düzenleyen tarafından izin
için Kuruma baĢvurulur. Kurum bu tür baĢvuruları onbeĢ iĢ günü içinde değerlendirir ve
sonuçlandırır. Bu tür etkinliklerde 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında
hüküm altına alınan mesafe Ģartları uygulanmaz ve yabancı katılımcılar ile belgeli satıcılar ve
bu kiĢiler tarafından görevlendirilmiĢ çalıĢanlara yönelik tadım amaçlı sunum uygulaması
mümkündür. Söz konusu faaliyetler, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun
yürütülmek zorundadır.
b) TaĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılarda düzenlenecek süreli etkinlikler için
4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan mesafe Ģartı aranmaz. Bu
tür süreli etkinlikler için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak etkinliğin
gerçekleĢtirileceği yerin taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli bulunduğuna dair bir yazı ve bu
yerde süreli etkinlik düzenlenmesine yönelik mülki amirlik tarafından verilen izni gösterir
yazı ile Kuruma yapılacak baĢvuru üzerine açık alkollü içki sunum izni verilebilir. Ġzin verilen
süreli etkinlikler de Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülmek zorundadır.‖

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna
aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Miras yoluyla iĢyerini devralacak kiĢinin, miras bırakan kiĢi ile birinci veya ikinci derece
kan hısmı olması halinde 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan mesafe Ģartı
aranmaz.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Reklam ve tanıtım uygulamaları
MADDE 20 – (1) Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere
yönelik tanıtımı yapılamaz. Alkollü içkilerin, tamamen arz zinciri içinde yapılan ve
tüketicilere yönelik olmayan tanıtımının alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal,
toplumsal ve tıbbi herhangi bir zararlı etki oluĢturmayacak içerikte, ürünün özelliklerini
tanıtmaya ve doğru bilgilendirmeye yönelik olması, teĢvik edici ve özendirici olmaksızın
yapılması gerekmektedir.
(2) Alkollü içkilerin kullanılmasını ve satıĢını özendiren veya teĢvik eden kampanya,
promosyon ve etkinlik yapılamaz. Bu yükümlülük, arz zinciri içerisindeki tüm gerçek ve tüzel
kiĢileri kapsar.
(3) Münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları
ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Bilimsel yayınlar reklam amacıyla
kullanılamaz.
(4) Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun,
teĢvik, hediye, eĢantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.
(5) Herhangi bir alkollü içkinin alınması koĢuluna bağlı kampanya ve promosyon
düzenlenemez.
(6) Perakende satıcılara, açık alkollü içki satıcılarına ve tüketicilere yönelik bağlı satıĢ
uygulaması yapılamaz.
(7) Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir
etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da iĢaretlerini kullanarak destek olamazlar.
(8) Açık alkollü içki satıĢ belgesini haiz iĢyerlerinde servis amaçlı materyallerde marka,
amblem ve logo kullanılabilir.
(9) Alkollü içkilerin marka, logo, amblem ve iĢaretlerini içerecek Ģekilde sözcükler,
Ģekiller, resim ve harfler, iĢ yerlerinin içinde, dıĢında, vitrinlerinde, tabelalarında, satıĢ
ünitelerinde, soğutucularında, taĢınabilir veya sabit her türlü materyal üzerinde
bulundurulamaz.
(10) Üzerinde alkollü içki marka, amblem, logo veya iĢareti bulunan kasa, kutu gibi
taĢıma veya dıĢ ambalaj için kullanılan materyaller, lojistik amaçlı bulundurmalar hariç,
kamuya özel teĢhir edilmek maksadıyla kullanılamaz.
(11) Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları araçlarda, bu
ürünlere iliĢkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. Söz konusu
araçlar üzerinde, alkollü içki markaları ile alkollü içki markalarının logo, amblem ve iĢaretleri
kullanılamaz. Ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine, ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve
bir yan yüzey alanının yüzde onunu aĢmayacak oranda yer verilebilir. Araçlar üzerinde yer
verilen ticaret unvanlarında herhangi bir markayı öne çıkaracak Ģekilde farklılaĢtırma
yapılamaz.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 21 – (1) ĠĢyerlerinde; alkollü içkilerin fiyatlarının bildirimi, alkollü içkilerin
satıĢına tahsis edilmiĢ bölümlerde yer alması ve rakam ile yazıların elli puntoyu aĢmaması
Ģartıyla yapılabilir. Fiyat baskılı ambalajlar ile fiyat bildirimi yapılması ve satıĢa sunulan her

bir alkollü içkinin birim fiyatının ve markasının yer aldığı, dikdörtgen beyaz zemin üzerine ve
en fazla yirmi punto büyüklüğünde siyah renkli harfler ve rakamlar ile hazırlanan listelerin
alkollü içkilerin satıĢ ünitelerinde/alanlarında bulundurulması mümkündür. Herhangi bir firma
veya ürünü ön plana çıkaracak Ģekilde fiyat bildirimi yapılamaz.
(2) Üretici, ithalatçı ve satıcılar arasında gerçekleĢtirilen ve tüketiciye yansımayan
tamamen ticari bilgileri içeren bildirimler hariç olmak üzere, her ne amaçla olursa olsun,
alkollü içkilerin marka, amblem, logo ve iĢaretleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basınyayın organları aracılığıyla ilan edilemez, fiyat duyuruları yapılamaz.
(3) Bu maddeye aykırı düzenlendiği tespit edilen fiyat bildirimlerinin reklam
mahiyetinde olduğu kabul edilir.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(6) Üreticilere ait tesisler ile ithalatçı ve toptan satıcılara ait iĢyerlerinde, satıĢ belgesini
haiz kiĢilere ve bu kiĢiler tarafından görevlendirilmiĢ çalıĢanlarına yönelik olarak tadım
amaçlı sunum uygulaması mümkündür.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(1) Alkollü içkiler, sadece bu ürünlerin satıĢına tahsis edilmiĢ alanda bulunan satıĢ
ünitelerinde sergilenir. Ürüne tahsis edilmiĢ muhafaza ve soğutma amaçlı üniteler de satıĢ
ünitesi kapsamındadır. Alkollü içkiler, birden fazla satıĢ ünitesinde satıĢa sunulabilir ancak,
satıĢ üniteleri birden fazla alanda/reyonda konumlandırılarak alkollü içkilere tahsis edilmiĢ
alan bütünlüğü bozulamaz. Reklam ve tanıtım unsurlarını taĢımayan ve içi görünmeyecek
Ģekilde dizayn edilmiĢ soğutucuların iĢyeri dıĢında konumlandırılması alan bütünlüğünü
bozmaz.‖
―(3) Tüketicilerin içeriye girmeksizin alıĢveriĢ yapabildiği büfeler hariç olmak üzere,
alkollü içkiler; çocuklara yönelik olan materyaller, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile
çocuk kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, Ģekerleme benzeri çoğunlukla
çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle bitiĢik olan alanlarda satıĢa arz edilemez.‖
―(5) Alkollü içkiler iĢletme dıĢından görülecek Ģekilde perakende olarak satıĢa arz
edilemez. Perakende satıĢ belgesini haiz satıcılar, alkollü içkilerin iĢyeri dıĢından
görünmemesi için gerek iĢyerinin fiziki koĢullarını gerekse satıĢ ünitelerinin niteliğini ve
konumunu uygun hale getirmek için tedbir almak zorundadırlar.‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin;
a) 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―fıkrasında‖ ibaresi ―fıkrası ile 4250
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde‖ ibaresi olarak değiĢtirilmiĢ ve maddeye aĢağıdaki fıkra
eklenmiĢtir.
―(8) 4250 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerinde
belirtilen idari para cezalarını vermeye ve (ç) bendinde tanımlanan kabahatin konusunu
oluĢturan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye Kurum yetkilidir.
Televizyon ve radyolara uygulanacak idari para cezalarını vermeye Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu, diğer bentlerde yer alan idari para cezalarını vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.‖
b) 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“Alkollü içki satıĢ yerlerindeki reklam ve tanıtım uygulamalarının süresi
GEÇĠCĠ MADDE 8 – (1) Perakende ya da açık alkollü içki satıĢı yapılan iĢletmelerde;
a) ĠĢyerlerinin içinde veya dıĢında reklam ve tanıtım içeren her türlü tabela, 4250 sayılı
Kanunun 6487 sayılı Kanunla değiĢik geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl içinde,
b) ĠĢyerlerindeki taĢınabilir veya sabit her türlü reklam ve tanıtım içeren totem, branda,
Ģemsiye, gölgelik ve tenteler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde,

c) ĠĢyerlerinin içinde bulunan reklam ve tanıtım amaçlı her türlü materyal bu maddenin
yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde,
ç) ĠĢyerlerindeki reklam içeren raf ve standlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren
bir yıl içinde,
bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilir.
(2) 4250 sayılı Kanunun 6487 sayılı Kanunla değiĢik geçici 1 inci maddesinin yayımı
tarihinde alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satıĢında ve açık sunumunda on sekiz
yaĢını doldurmamıĢ kiĢileri çalıĢtıranlar bu tarihten itibaren bir yıl süreyle bu kiĢileri
çalıĢtırmaya devam edebilirler.
(3) Perakende alkollü içki satıĢı yapılan iĢ yerlerindeki alkollü içkilerin konulduğu ve
üzerlerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucular, iĢ
yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla, 4250 sayılı Kanunun 6487 sayılı Kanunla
değiĢik geçici 1 inci maddesinin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle kullanılabilir.
(4) Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları araçlar, bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin
onbirinci fıkrası hükmüne uygun hale getirilir.‖
MADDE 17 – Bu Yönetmeliğin;
a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yayım tarihinden itibaren bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî
Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/1/2011
27808
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan
Yönetmeliklerin Yayımlandığı
Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
117/6/2011
27967
29/10/2011
28079
330/11/2011
28100
419/12/2012
28502
531/12/2012
28514 (4.
Mükerrer)
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Adalet Bakanlığından:
Bakırköy 7.ĠĢ Mahkemesinin 2009/1044 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme

ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
7794/1-1
—————
Kayseri 1. Ġdare Mahkemesinin 2011/75 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
7795/1-1
—————
AlaĢehir Ġcra Müdürlüğünün 2000/188 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayıl Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
7796/1-1
—————
Sincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/194 D.ĠĢ sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
7797/1-1
[R.G.
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TEBLĠĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLĠĞĠ
(TEBLĠĞ NO: 2013/58)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaĢa hazırlanan ve Okul
Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alıĢkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli
beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve geliĢmelerini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde,
bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarĢamba ve
cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme
sütü dağıtılmasına iliĢkin usul ve esasları kapsar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki özel öğretim kurumları, Programa eĢdeğer süt veya
süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin
kararı doğrultusunda Programın kapsamı dıĢında tutulur.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karara
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Karar: 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
c) Okul sütü: Yurt içinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar Ġçin Özel Hijyen
Kuralları Yönetmeliğine uygun olarak elde edilen ve ambalajının Ģekli Bakanlık, Sağlık
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl ĠĢlem GörmüĢ Ġçme
Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/6)’nde tanımlanan yağlı, sade 200 ml’lik UHT içme sütünü,
ç) Okul sütü komisyonu: Ġllerde; milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı baĢkanlığında
il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk
sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluĢan, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev
yapan, Programın yürütülmesinden sorumlu olan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce
yürütülen komisyonu,
d) Program: Okul Sütü Programını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım
Sorumluluk
MADDE 5 – (1) Programın uygulanacağı okullar Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
(2) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.
(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve
28145 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Gıda ĠĢletmelerinin Kayıt ve Onay ĠĢlemlerine Dair
Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eĢdeğer
belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda iĢletmelerinden 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.
(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının Ģekli ve üzerinde yer
alması gereken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim
Bakanlığı ile iĢbirliği yapılarak belirlenir.
(5) Ġllerde okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara
ulaĢtırılmasının kontrolü ile uygun Ģartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından,
okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.
(6) Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait
bilgilerin içerik ve formatıSağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenir.
(7) Öğrencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine
giriĢ yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaĢılabilir
olması Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır.
(8) Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte
karĢı duyarlılığı tespit edilenöğrenciler, okul yönetimleri tarafından Program dıĢında tutulur.
(9) Programda uzun dönemde öğrencilerin geliĢmelerine iliĢkin çalıĢmalar Millî Eğitim
Bakanlığı ile iĢbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

(10) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aĢamalarında, Türk gıda
mevzuatı ile ihale teknik Ģartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüklerince yapılır.
(11) Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince
sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve
teslimi yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir.
(12) Teknik Ģartnameye uygun olduğu halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki
değiĢiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koĢulları, mahalli düzeyde eğitime geçici
olarak ara verilmesi gibi çeĢitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler il okul
sütü komisyonlarınca, öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmaküzere
mahallinde değerlendirilir.
Eğitim ve tanıtım
MADDE 6 – (1) Programın kamuoyunda tanıtımı, iletiĢim stratejisinin belirlenmesi ve
Programda görev alan kiĢilerin eğitimleri için Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.
(2) Program baĢlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluĢabilecek basit rahatsızlıklar
ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun
belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığınca düzenlenir.
(3) Okul Sütü Programına yönelik ve hazırlanacak olan Okul Sütü Modülünün
kullanımı ile ilgili olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul
müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen
eğitimciler tarafından yapılır.
(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve
dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Finansman ve ödemeler
MADDE 7 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis
edilen ödenekten karĢılanır.
(2) Ġl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne iliĢkin aylık olarak okul
sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu,
takip eden ayın beĢinci iĢgününde yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir. Yüklenicilerin
itirazı halinde Kamu Ġhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre iĢlem yapılır.
(3) Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleĢtirerek ödeme
icmalini hazırlar.
(4) Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.
Denetim ve idari yaptırımlar
MADDE 8 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak
tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı alır.
(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kiĢiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müĢtereken sorumlu tutulurlar.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 9 – (1) 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul
Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/35) ile 15/11/2012 tarihli ve 28468
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Sütü ProgramıUygulama Tebliği (Tebliğ No:
2012/75) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

[R.G.
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Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumundan:
ELEKTRONĠK ĠMZA ĠLE ĠLGĠLĠ SÜREÇLERE VE TEKNĠK KRĠTERLERE
ĠLĠġKĠN TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektronik Ġmza ile Ġlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere ĠliĢkin Tebliğin geçici
3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan
ESHS’ler 15/9/2014 tarihine kadar 6 ncı maddeye uyum sağlar.‖
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu
BaĢkanı yürütür.

[R.G.
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ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2012/3 (Siyasi Parti - Ġhtar)
Karar Sayısı: 2013/3
Karar Günü: 18.6.2013
ĠHTAR ĠSTEMĠNDE BULUNAN : Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı
ĠHTAR ĠSTEMĠNĠN KONUSU : Son büyük kongre tarihinden itibaren üç yıl
içerisinde yapması gereken büyük kongresini öngörülen sürede yapmayarak 22.4.1983 günlü,
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin altıncı fıkrasına aykırı davranan Genç
Partiye, bu aykırılığı gidermesi için aynı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar kararı
verilmesi istemidir.
I- OLAYLAR
Parti, 12.5.2007 tarihinde yapmıĢ olduğu son büyük kongresinden itibaren üç yıldan
fazla süre geçmiĢ olmasına rağmen büyük kongresini yapmamıĢtır.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Partiye gönderdiği 20.2.2012 günlü, 242 sayılı
yazıyla, 2820 sayılı Kanun’un 14. maddesinin altıncı fıkrası gereğince kongre yapılıp
yapılmadığının, yapılmıĢ ise sonucunun, sicil dosyasına konulmak üzere gönderilmesini talep
etmiĢ ve aksi hâlde 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi gereğince iĢlem yapılacağını
bildirmiĢtir.
Parti, 30.3.2012 günlü, 2012/2 sayılı cevap yazısında, 7.1.2011 tarihli Merkez Yönetim
Kurulu kararıyla 1.3.2011 tarihinde ilçe kongrelerinin yapılmasına baĢlanacağını ve

sonrasında 22.5.2011 tarihinde büyük kongrenin yapılmasının planlandığını, kongrelerin
genel seçimler nedeniyle ertelendiğini ve olumsuz kıĢ Ģartları nedeniyle yapılamadığını,
büyük kongre tarihinin yetkili kurullarda değerlendirilerek bildirileceğini belirtmiĢtir.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosunun düzenlediği
27.11.2012 günlü tutanakta, Partinin 12.5.2007 tarihinde gerçekleĢtirmiĢ olduğu son büyük
kongresinden sonra büyük kongresini yapmadığı tespitine yer verilmiĢtir.
Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 27.11.2012 günlü, 5 sayılı baĢvuru
dilekçesiyle, Partiye söz konusu aykırılığı gidermesi için 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi
uyarınca ihtar verilmesini talep etmiĢtir.
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümlerine göre 3.1.2013 gününde yapılan toplantıda,
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53.
maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince Partiye, ihtar istemine iliĢkin baĢvuru dilekçesinin
onaylı bir örneğinin tebliğine ve konuyla ilgili savunmasını sunması için otuz gün süre
verilmesine karar verilmiĢtir.
Parti, savunmasını 14.2.2013 günlü yazıyla Anayasa Mahkemesine sunmuĢtur.
II- ĠHTAR ĠSTEMĠNĠN GEREKÇESĠ
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 27.11.2012 günlü, C.02.0.CBS.0.01.02.04/5 sayılı
ihtar isteminin gerekçe bölümü Ģöyledir:
“2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 14 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında “Büyük
Kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç
yıldan fazla olamaz...” 104 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında “Bir siyasi partinin bu
Kanunun 101 inci maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasi
partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine
Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen yazı ile başvurulur.” hükümleri
yer almaktadır.
Genç Partinin son Büyük Kongre tarihi olan 12/05/2007 tarihinden itibaren geçen üç
yılı aşkın sürede Büyük Kongresini yapmadığı gibi yapma girişimin de olmadığı ekte sunulan
Başsavcılığımız Siyasi Partiler Sicil Bürosu tutanağı ve ilgili partiye yazılan yazı cevabından
anlaşılmaktadır.
Açıklanan bu nedenlerle Genç Partinin, Siyasi Partiler Yasasında yer alan; son Büyük
Kongresinden itibaren üç yıl içinde Büyük Kongresini yapması gerektiği yolundaki emredici
hükme aykırılığının giderilmesi için, Yüksek Mahkemenize başvurulması zorunluluğu
doğmuştur.
3- SONUÇ VE İSTEM: Son Büyük Kongre tarihinden itibaren üç yıl içerisinde
yapılması gereken Büyük Kongresini, öngörülen yasal sürede yapmayarak 2820 sayılı Siyasi
Partiler Yasasının 14 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasına aykırı davranan Genç Parti hakkında,
bu aykırılığın giderilmesi için aynı Yasanın 104 üncü maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi
arz ve talep olunur.”
III- PARTĠNĠN SAVUNMASI
Partinin 14.2.2013 günlü, 2013/1 sayılı savunması Ģöyledir:
“Daha önce de Partimizin olağan Büyük Kongresinin toplanılması için gerekli takvim
hazırlanmış ancak bir kez havaların olumsuz seyretmesi bir kez de seçim nedeniyle bu takvime
uygun olarak Kongre toplanamamıştır. Partimizin ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında
olağan kongre takvimi görüşülerek; il-ilçe kongreleri ile büyük kongre tarihleri belirlenecek
ve olağan kongre süreci başlatılacaktır. Belirlenecek takvim ilgili kurumlara da en kısa süre
içinde bildirilecektir.”
IV- ĠNCELEME
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ihtar baĢvurusu ile ekleri, Partinin savunması,
Raportör Selim ERDEM tarafından hazırlanan iĢin esasına iliĢkin rapor, ilgili Anayasa ve

yasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği
görüĢülüp düĢünüldü:
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Genç Partinin son büyük kongresini yaptığı
12.5.2007 tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yapması gereken büyük kongresini, öngörülen
yasal sürede yapmayarak 2820 sayılı Kanun’un 14. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
emredici hükümlere aykırı davranıĢta bulunduğunu ve kendisine bildirilmesine rağmen bu
aykırılığı gidermediğini belirterek Parti hakkında ihtar kararı verilmesi isteminde
bulunmuĢtur.
2820 sayılı Kanun’un 104. maddesinde, bir siyasi partinin bu Kanun’un 101. maddesi
dıĢında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici
hükümlerine aykırılık hâlinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine,
Cumhuriyet BaĢsavcılığınca resen yazı ile baĢvurulacağı, Anayasa Mahkemesinin söz konusu
hükümlere aykırılık görmesi durumunda bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasi parti
hakkında ihtar kararı vereceği; 14. maddesinin altıncı fıkrasında da büyük kongrenin parti
tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanacağı ve bu sürenin iki yıldan az üç yıldan
fazla olamayacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Parti Tüzüğü’nün 18. maddesinde de büyük kongrenin olağan toplantılarının, genel
baĢkanın teklifi ile merkez yönetim kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılacağı,
ancak bu toplantılar arasında geçecek sürenin iki yıldan az üç yıldan fazla olamayacağı ifade
edilmiĢtir.
Bu hükümlere göre, Parti, en son yaptığı büyük kongreden itibaren en geç üç yıl
içerisinde büyük kongresini yapmak zorundadır. Parti, 12.5.2007 tarihinde yapmıĢ olduğu
büyük kongresinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmiĢ olmasına rağmen büyük kongresini
yapmamıĢtır.
Bu durumda, 2820 sayılı Kanun’un 14. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan emredici
hükümlere aykırı olarak, son büyük kongre tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yapması
gereken büyük kongresini öngörülen yasal sürede yapmayan ve uyarılmasına rağmen bu
durumu düzeltmeyen Partiye ihtarda bulunulması gerekmiĢtir.
V- SONUÇ
Son büyük kongresini 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 14.
maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen süre içerisinde yapmayan Genç Parti’ye, bu aykırılığı
gidermesi için aynı Kanun’un 104. maddesi gereğince ĠHTARDA BULUNULMASINA,
18.6.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ

BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ

BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye
Zehra Ayla PERKTAġ

Üye
Recep KÖMÜRCÜ

Üye
Burhan ÜSTÜN

Üye
Engin YILDIRIM

Üye
Nuri NECĠPOĞLU

Üye
Celal Mümtaz AKINCI

Üye
Erdal TERCAN

Üye
Muammer TOPAL

Üye

Üye

Zühtü ARSLAN

[R.G.
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YÖNETMELĠK
Sağlık Bakanlığından:
AMBULANSLAR VE ACĠL SAĞLIK ARAÇLARI ĠLE AMBULANS
HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin
3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
40 ıncı maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılıKarayolları Trafik
Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (j), (m) ve (ö)
bentleri aĢağıdakiĢekilde değiĢtirilmiĢ ve fıkraya aĢağıdaki (p) ve (r) bentleri eklenmiĢtir.
―i) Ġl ambulans servisi: Ġl düzeyinde ambulans hizmetlerini sevk ve idare eden birimi,‖
―j) Komisyon: Ambulans servisleri ve ambulansların incelenmesi, teftiĢ ve denetimi
amacıyla müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli tercihen biri hekim en az üç sağlık
personelinden oluĢan ekibi,‖
―m) Özel kuruluĢ: Gerçek kiĢiler ile özel hukuk tüzel kiĢilerini, iktisadilik esaslarına
ve özel hukuk hükümlerine göre çalıĢan kamu kurum ve kuruluĢlarını,‖
―ö) Hasta nakil aracı: Nakil esnasında normal Ģartlarda tıbbi müdahale gerektirmeyen
hastaların sağlık kuruluĢlarına veya sağlık kuruluĢundan evlerine götürülmesi amacıyla
kullanılan sedyesiz araçları,‖
―p) ATV (All Terrian Vehicle): Tüm arazi koĢullarında kullanılabilen araçları,‖
―r) NRP (Neonatal Resusitasyon Programı): Yeni doğan canlandırma eğitimini,‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 5 – (1) Ambulanslar, ulaĢım Ģekline göre kara, hava ve deniz
ambulansları olarak; kara ambulanslarıda kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta
nakil ambulansı, yoğun bakım ambulansı ve özel donanımlıambulanslar olarak sınıflandırılır.
a) Kara ambulansları:
1) Acil yardım ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde
hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve ek-1 ve ek-2’de yer alan
teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.
2) Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların
nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan ve ek-1 ve ek-2’de belirtilen
teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.
3) Yoğun bakım ambulansı: Hastaların nakli esnasında ileri seviyede izlenmesine ve
tedavisine yönelik tasarımlanan, Yönetmeliğin ek-1 ve ek-2’sinde yer alan teknik ve tıbbi
donanıma sahip kara aracıdır.

4) Özel donanımlı ambulanslar: Acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi
yardımı sağlamak veya görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taĢıdığı hasta veya
yaralıların yaĢı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmıĢ ve buna göre personel
ve ekipmanla donatılmıĢ araçlardır. Özel donanımlı ambulansların ambulans uygunluk
belgesi, Genel Müdürlüğün uygun görüĢü alınarak ek-6’ya uygun olarak müdürlükçe
düzenlendikten sonra yetkili trafik birimlerince tescil edilir. Yeni doğan hastaların nakli
amacıyla kullanılacak ambulanslar; acil yardım ambulansının tıbbi ve teknik
donanımlarını sağlamanın yanısıra ventilatörlü transport kuvözü bulundurmak zorundadır. Bu
ambulanslarda yetiĢkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Arazi tipi
kar paletli, çoklu hasta taĢıyabilen, obezhasta taĢıyabilen, hovercraft, kara, deniz ve kar
motosikleti, pedallı ya da motorlu bisiklet ve ATV gibi özel donanımlıambulansların
ambulans olarak tescili; teknik ve tıbbi özellikleri bakımından Genel Müdürlüğün uygun
görüĢü alınarak müdürlükçe ek-6’ya uygun olarak düzenlenecek ambulans uygunluk belgesi
ile yapılır.
b) Hava ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere
ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalıĢma ve uçuĢ izni almıĢ ve ek-3’de belirtilen tıbbi
donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.
c) Deniz ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığından çalıĢma izni almıĢ ve ek-3’de belirtilen
tıbbi donanıma sahip deniz araçlarıdır.
(2) Hasta nakil araçları, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sağlık kuruluĢlarına
bağlı olarak çalıĢır. TürkStandardları Enstitüsünden araç tadilat belgesi alınıp müdürlükten
ek-6’ya uygun olarak hasta nakil aracı uygunluk belgesi alındıktan sonra yetkili trafik
birimlerince tescil edilir. Bu araçlarda nakil esnasında en az bir sağlık personeli bulundurulur.
Hasta nakil araçlarında asgari aĢağıdaki donanımlar yer alır:
a) HaberleĢme cihazları (telsiz veya telefon),
b) Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve iĢaretler,
c) Bir adet tansiyon aleti, bir adet portatif oksijen ünitesi,
otomatik eksternal defibrilatör ve bir adet temel tıbbi malzeme çantası,
ç) Araç takip ve navigasyon sistemleri.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent
eklenmiĢtir.
―d) Araç takip ve navigasyon sistemleri.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ―yaĢam
desteği‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―ve/veya NRP‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci
fıkrasına ―iki Ģerit çevreler‖ ibaresinden sonra gelmeküzere ―ya da Bakanlığın uygun
görüĢü ile beyaz zemin üzerine kırmızı ve mavi renklerden oluĢan giydirme
yapılabilir.‖ibaresi eklenmiĢ ve dördüncü fıkrasında yer
alan ―20x50‖ ibaresi ―30x60‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―durum
tespit tutanağıdüzenlenir.‖ ibaresi, ―durum ek-10/B’ye dayanılarak hazırlanan resmi yazı ile
ilgili firma ya da kiĢiye bildirilir.‖Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―g) ġoför olarak çalıĢacak personelin sürücü belgesi fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf
ve temel ilkyardım eğitimi sertifikası fotokopisi.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil
edilmiĢ olup ―TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi‖ almamıĢ 2011 ve 2012 model

ambulanslar bir yıl; 2005-2010 model ambulanslar iki yıl; 2004 ve daha eski model
ambulanslar üç yıl içerisinde muayene yaptırarak ―TS EN 1789 EK-C Uygunluk
Belgesi‖ almak zorundadır. Bu süre sonunda gerekli Ģartları yerine getirmeyen ambulansların
faaliyetleri valilikçe süresiz olarak durdurulur.‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inin (a) fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) Ambulans olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolu
Trafik Kanununa uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar beĢ yaĢından fazla
olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almıĢ ve beĢ yaĢını doldurmuĢ olan araçlardan, her
iki yılda bir Türk Standardları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlarca TS EN 1789
sayılı Türk Standardı ve bu ek’e göre yapılan muayene sonucunda
Türk Standardları Enstitüsünce düzenlenen―TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi‖ ile birlikte
bu Yönetmeliğin ek-2 ve ek-4’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan muayene
sonucunda, uygun olanların izinleri on beĢ yaĢına kadar uzatılabilir. Bu değiĢikliğin yürürlük
tarihinden sonra TS EN 1789 Standardının güncel versiyonuna göre muayene edilen ve ―TS
EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi‖ alan araçlar, on yıl süreyle Standartta yapılabilecek yeni
revizyonlardan muaf tutulurlar.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ek-6’sında yer alan ―Ambulans/Acil Sağlık
Aracı Uygunluk Belgesi‖nin―AMBULANSIN/ACĠL SAĞLIK ARACININ‖ baĢlığı altında
yer alan ―TESCĠL SIRA NO:‖ satırından sonra
gelmeküzere ―ARAÇ KATEGORĠSĠ:‖ ve ―ARAÇ TÜRÜ:‖ satırları eklenmiĢtir.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/12/2006
26369
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
14/12/2007
26720
217/10/2008
27027
34/4/2012
28254
410/4/2012
28260
[R.G.
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TEBLĠĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKERLEKLĠ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA
KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR ĠLE ĠLGĠLĠ BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER
AVRUPA EKONOMĠK KOMĠSYONU TEKNĠK DÜZENLEMELERĠNĠN
UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLĠĞLERĠN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(SGM-2009/1)’DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

(TEBLĠĞ NO: SGM-2013/16)
MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve
Parçalar ile Ġlgili BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik
Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğin (SGM-2009/1) Ek-1’inde yer alan tabloya aĢağıdaki R-127
ilâ R-131 numaralı satırlar eklenmiĢtir.
R-127
R-128
R-129
R-130
R-131

Yaya Güvenliği Performansı Hususunda Motorlu Araçların Onayı Ġle Ġlgili
Teknik Düzenleme
Motorlu Araçların ve Bunların Römorklarının OnaylanmıĢ Lambalarında
Kullanılan LED (IĢık Yayıcı Diyot) IĢık Kaynaklarının Onayı Ġle Ġlgili
Teknik Düzenleme
GeliĢmiĢ Çocuk Bağlanma Sistemlerinin Onayı Ġle Ġlgili Teknik Düzenleme
(ECRS)
ġeritten Ayrılma Uyarı Sistemleri (LDWS) Hususunda Motorlu Araçların
Onayı Ġle Ġlgili Teknik Düzenleme
GeliĢmiĢ Acil Frenleme Sistemleri (AEBS) Hususunda Motorlu Araçların
Onayı Ġle Ġlgili Teknik Düzenleme

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI

Karar No.
ĠĢyeri

: 2013/43
: Yavuz Selim Er-Er Müteahhitlik
Ziya Gökalp Mh. Nasıroğlu ĠĢ Merkezi
Kat: l No: 107 BATMAN (merkez)
Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası
Ġnceleme
: Yavuz Selim Er-Er Müteahhitlik iĢyerinde Bakanlığımızca yapılan
incelemede; ĢirketinÇekirge Mah. Çekirge Cad. Yurter Apt. No: 173 Kat: 3 Daire: 7
Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Ģube iĢyeri tarafından Duaçınarı Ağız ve
DiĢ Sağlığı Merkezinde yürütülen hizmetin genel temizlik hizmetlerinin temini olduğu,
Kızıltoprak Mah. 917. Sk. Akasya Konut Yapı Sitesi B Blok Kat: 2 No: 5 ANTALYA
adresinde bulunan Ģube iĢyeri tarafından MuratpaĢa Belediyesi Destek Hizmetleri
Müdürlüğü iĢyerinde yürütülen iĢin ise katı atık toplama, taĢıma, süpürme ve semt
pazarları temizliği olduğu, bu nedenle iĢyerlerinde yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20
sıra numaralı ―Genel iĢler‖ iĢkolunda yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar : Yavuz Selim Er-Er Müteahhitlik tarafından Bursa Duaçınarı Ağız ve
DiĢ Sağlığı Merkezi
ile
MuratpaĢa
Belediyesinde
yürütülen
iĢlerin
niteliği
itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı ―Genel iĢler‖iĢkoluna girdiğine ve yapılan
bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢSözleĢmesi
Kanununun 5’inci maddesi uyarınca karar verilmiĢtir.
[R.G.
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BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5326
Zonguldak Ġli, Merkez Ġlçesi, Muslu Beldesinde tesis edilecek termik santral üretim ve
yardımcı tesislerinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları
belirtilen taĢınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/8/2013 tarihli ve
1259 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 26/8/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Liste
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Karar Sayısı : 2013/5358
Ekli ―Ġran MenĢeli Polyester Elyaf Ġthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına ĠliĢkin
Karar‖ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/8/2013 tarihli ve 57657 sayılı yazısı
üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı
Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458
sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile
26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
M. GÜLER
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Ġran MenĢeli Polyester Elyaf Ġthalatında Korunma
Önlemi Uygulanmasına ĠliĢkin Karar
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Karar Sayısı : 2013/5361
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaĢmaların yürürlüğe girdiği
tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede
tarih ve sayıları gösterilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/9/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. BABACAN
E. BAĞIġ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı

ve
V.
ve

Kararın Eki Liste
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Karar Sayısı : 2013/5363
Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak
tahsisine iliĢkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/3/2013 tarihli ve 999 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı
Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
25/3/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN

BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı V.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki Karar
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21 Eylül 2013 – 28772 ]
—— • ——

YÖNETMELĠKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
SERMAYE ġĠRKETLERĠNĠN AÇACAKLARI ĠNTERNET SĠTELERĠNE
DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye
ġirketlerinin Açacakları Ġnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan
Ģirketlerin kuruluĢlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet
sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü Ģirketçe kanunen yapılması gereken ilanların
yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye
Ģirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu
sitenin belirli bir bölümünü Ģirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için
özgülemeleri gerekir.
(3) ġirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan
sermaye Ģirketleri, internet sitesi açmakla yükümlü değildir.
(4) ġirketler, internet sitesine iliĢkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine
getirebilecekleri gibi MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.
(5) ġirketler topluluğuna dahil olan Ģirketlerin internet sitesine iliĢkin yükümlülükleri,
MTHS yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan Ģirketlerden biri tarafından da
yerine getirilebilir. Bu durumda hizmet alan topluluk Ģirketi kendi internet sitesini açmıĢ
sayılır. ġirketler topluluğunda internet sitesi yükümlülüğü ile ilgili destek hizmeti sağlayan

Ģirketin, topluluktan ayrılması halinde bu hizmeti sürdürebilmesi için ayrılacağı tarihte MTHS
yetkisine sahip olması zorunludur.
(6) Kanun uyarınca oluĢturulan internet sitesi, Ģirketlerin MERSĠS numarası altında
tescil edilir.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan ―ġirketler‖ ibaresi ―MTHS’lerden destek hizmeti alan Ģirketler‖ olarak ve
dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, ikinci fıkrasında yer alan ―Ģirket unvanı‖
ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan Ģirketler, ilgili bilgilere
eriĢim için internet sitesi içinde ―http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri‖ adresinden ya da
ikinci fıkra doğrultusunda doğrudan MTHS'ye yönlenmeyi sağlarlar.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve beĢinci fıkrasında yer alan ―ArĢiv Elektronik Ġmza Uzun Dönemli ve SĠL
Kontrollü Güvenli Elektronik Ġmza Politikaları (Profil P3)’na veya‖ ibaresi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
―(4) ġirketler ve MTHS’ler, iĢleyiĢ ve güvenlik kriterlerine iliĢkin olarak Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde
(http://www.kamusm.gov.tr) yayımlanan Ġnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi ġirketlerin veya
MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki
Ģartları sağlarlar.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―ikinci
fıkrada belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar‖ ibaresi, ―Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumuna tespit ettirmek ve söz konusu kurum‖ olarak ve
ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ġnternet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren Ģirketler, birinci fıkrada
öngörülen yükümlülüklerini, internet sitelerini açtıkları veya var olan internet sitelerini bu
amaca özgüledikleri tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yerine getirirler. Haklı gerekçelerin
varlığı halinde, Ģirketlere talepleri üzerine Bakanlıkça ek süre verilebilir. Düzenlendiği tarih
dikkate alınarak teknik rapor, MTHS’lerce üç yılda, internet sitesi yükümlülüğünü kendisi
yerine getiren Ģirketlerce ise beĢ yılda bir yenilenir ve Bakanlığa verilir.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiĢtir.
“Ek rapor alma yükümlülüğü
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) MTHS hizmeti vermek amacıyla bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce teknik rapor almak için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma
Kurumuna baĢvuranların talepleri, Yönetmeliğin bu maddenin yürürlüğe girmeden önceki
hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu maddeye göre teknik rapor alan MTHS’ler, belirlenen
kriterlerin sağlandığını gösterir ek raporu, teknik raporun alındığı tarihi takip eden bir yıl
içinde almak ve Bakanlığa vermekle yükümlüdür.‖
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
31/5/2013
28663
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Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ
PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL, YAN DAL
ĠLE KURUMLAR ARASI KREDĠ TRANSFERĠ YAPILMASI
ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçiĢ,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ĠliĢkin
Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıda ek maddeler eklenmiĢtir.
“Merkezi yerleĢtirme puanıyla yatay geçiĢ
EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleĢtirme puanı,
geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eĢit veya
yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiĢ için eğitim öğretim
döneminin baĢlamasından itibaren en geç bir ay içinde baĢvuru yapabilir ve bu durumdaki
adayların baĢvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek
ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci
kontenjanının %10’unu geçmemek Ģartıyla yatay geçiĢleri kabul edilir. BaĢvurunun
kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan baĢlanarak sıralanarak
kontenjan kadar adayın yatay geçiĢi kabul edilir.
Özel durumlarda yatay geçiĢ
EK MADDE 2 – (1) ġiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin
sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören
öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiĢ baĢvurusu yapabilirler. Bu
konuya iliĢkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.‖
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2010
27561
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
16/8/2011
28027
[R.G.
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TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No.
: 2013/42
ĠĢyeri
: N.B.R. Makina Yedek Parça San. Tic. Ltd. ġti.

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 37 Odunpazarı/ESKĠġEHĠR
SGK Sicil No. :
1048759.026-1096001.045-1013531.016-1115330.016
Tespiti Ġsteyen :
N.B.R. Makina Yedek Parça San. Tic. Ltd. ġti.
Ġnceleme
: N.B.R. Makina Yedek Parça San. Tic. Ltd. ġti.’nde Bakanlığımızca
yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 37 Odunpazarı/
ESKĠġEHĠR, Organize San. Bölgesi 3. Kısım Necip Turagankur Cad. No: 12 MANĠSA ve
Ankara Yolu 18. Km. Kestel/BURSA adreslerinde faaliyet gösteren iĢyerlerinde ağırlıklı
olarak Arçelik A.ġ. firması olmak üzere buzdolabı üreten fabrikalara, sipariĢ üzerine
buzdolabı imalatında kullanılmak üzere alüminyum ve bakır boru kullanılarak evaparatör
(soğutucu) yedek parça imalatı iĢlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları
Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı ―Metal‖ iĢkolunda yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar : N.B.R. Makina Yedek Parça San. Tic. Ltd. ġti. ve bağlı iĢyerlerinde yürütülen
iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı ―Metal‖ iĢkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca karar verilmiĢtir.
[R.G.
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YÖNETMELĠK
Kamu Ġhale Kurumundan:
ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çerçeve AnlaĢma Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK015.0/Ç
sayılı Çerçeve AnlaĢma Ġçin KesinleĢen Ġhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan
―postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tarafınıza tebliğ
edildiği tarih sayılacaktır.‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun
tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK015.1/Ç
sayılı Münferit SözleĢme Ġçin KesinleĢen Ġhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan
―postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tarafınıza tebliğ
edildiği tarih sayılacaktır.‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun
tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK016.0/Ç
sayılı Ġhale Ġptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―postayla gönderilmesi halinde
postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.‖
ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun tarafınıza teslim edildiği
tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK016.1/Ç
sayılı Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle Ġhalenin Ġptal Kararının Bildirilmesi
Formunda yer alan ―Bu mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın
tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.‖ ibaresi ―Bu mektubun elden tebliğ edilmesi
halinde aynı gün, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun tarafınıza teslim
edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK017.0/Ç
sayılı Çerçeve AnlaĢma Ġhalesinde Listeye Alınan Ġsteklinin AnlaĢma Ġmzalamaya Davet
Edilmesine ĠliĢkin Formda yer alan ―Bu davet yazısı tarafınıza elden tebliğ edilmediği
takdirde, postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün davetin tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır.‖ ibaresi ―Bu davet yazısının elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, iadeli
taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde yazının tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi
sayılacaktır.‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK018.0/Ç
sayılı Münferit SözleĢme AĢamasında Teklif Vermeye Davet Formunda yer alan ―Bu davet
yazısı tarafınıza elden tebliğ edilmediği takdirde, postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün
davetin tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.‖ ibaresi ―Bu davet yazısının elden tebliğ
edilmesi halinde aynı gün, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde yazının tarafınıza
teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’sinde yer alan Çerçeve AnlaĢma Ġhalelerinde
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ünde yer alan Mal ve Hizmet Alımları Ġle
Yapım ĠĢlerine Ait Tip Çerçeve AnlaĢmanın 3.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―3.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009
27159 Mükerrer
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2009
27277
216/3/2011
27876
38/9/2011
28048
414/11/2012
28467
513/4/2013
28617

[R.G.
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Kamu Ġhale Kurumundan:
DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
DanıĢmanlık Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci
fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK012.0/D
sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine
ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi
esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği
tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK013.0/D
sayılı Kısa Listede Yer Alan Adaylara Davet Mektubu Gönderilmesine ĠliĢkin Formda yer
alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen
yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖
ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK018.1/D
sayılı Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine ĠliĢkin
Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi
izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas
alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği
tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK018.2/D
sayılı Teknik Değerlendirmede BaĢarılı Olanların Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon
Toplantısına Davet Edilmesine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza
tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla
gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK022.0/D
sayılı KesinleĢen Ġhale Kararı Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi
halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK023.0/D
sayılı Ġptal Edilen Ġhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta
yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce
tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü
mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK023.1/D
sayılı Bütün BaĢvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle Ġhalenin Ġptal Kararının
Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya
verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili
tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun
teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK024.0/D
sayılı Ġhale Üzerinde Kalan Ġsteklinin SözleĢmeye Davet Edilmesine ĠliĢkin Formda yer alan
―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci
gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi
―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’sinde yer alan DanıĢmanlık Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ġartnamesinin 6.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ünde yer alan DanıĢmanlık Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 5.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―5.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009
27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2009
27277
210/1/2010
27458
34/3/2010
27511
416/3/2011
27876
520/4/2011
27911
616/7/2011
27996
715/7/2012
28354
813/4/2013
28617
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Kamu Ġhale Kurumundan:
HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK012.0/H
sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara
Sonucun Bildirilmesine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi
halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK012.1/H
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan
Ġhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Ġsteklilere Sonucun
Bildirilmesine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde
postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde
fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK013.0/H
sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve
Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza
tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla
gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK014.1/H
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan
Ġhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Ġsteklilere Sonucun Bildirimi ve
Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza
tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla
gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK014.2/H
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan
Ġhalelerde Teknik GörüĢme Sonucunda ġartları Sağlamayanlara Bildirim Formunda yer alan
―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci
gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi
―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK014.3/H
sayılı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü
ile Yapılan Ġhalelerde Ġsteklilerin Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine ĠliĢkin
Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi
izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas
alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği
tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK014.4/H
sayılı Pazarlık Usulü ile Yapılan Ġhalelerde Ġsteklilerin Son Yazılı Fiyat Tekliflerini Vermeye
Davet Edilmelerine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi
halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK019.1/H
sayılı KesinleĢen Ġhale Kararının Bildirilmesine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü
posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten
önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü
mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK019.2/H sayılı Ġhale Ġptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü
posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten
önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü
mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK019.3/H sayılı Bütün BaĢvuruların Veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle Ġhalenin
Ġptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi
halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK020.0/H sayılı Ġhale Üzerinde Kalan Ġsteklinin SözleĢmeye Davet Edilmesine ĠliĢkin
Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi
izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas
alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği
tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’sinde yer alan Açık Ġhale Usulü ile Ġhale
Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2. maddesi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.

―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ünde yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü ile Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ġartnamesinin 6.2.
maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’ünde yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü ile Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2. maddesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2. maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2. maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009
27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2009
27277
210/1/2010
27458
34/3/2010
27511
416/12/2010
27787
516/3/2011
27876

6789-

20/4/2011
16/7/2011
15/7/2012
13/4/2013
[R.G.

27911
27996
28354
28617
24 Eylül 2013 – 28775 ]
—— • ——

Kamu Ġhale Kurumundan:
ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠKTE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġhalelere
Yönelik BaĢvurular Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beĢinci fıkrasında yer alan
―ya da yargı mercilerine‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(4) ġikayet veya itirazen Ģikayet üzerine alınan kararlara iliĢkin olarak iadeli taahhütlü
mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin
gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması
halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
3/1/2009
27099
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
122/7/2009
27296
217/7/2010
27644
316/12/2010
27787
43/5/2011
27923

[R.G.

24 Eylül 2013 – 28775 ]
—— • ——

Kamu Ġhale Kurumundan:
MAL ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK012.0/M
sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara
Sonucun Bildirilmesine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi
halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK012.1/M
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Yapılan Ġhalelerde
Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Ġsteklilere Sonucun Bildirilmesine ĠliĢkin
Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi
izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas
alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği
tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK013.0/M
sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve
Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza
tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla
gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK014.1/M
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan
Ġhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Ġsteklilere Sonucun Bildirimi ve
Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza
tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla
gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK014.2/M
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan
Ġhalelerde Teknik GörüĢme Sonucunda ġartları Sağlamayanlara Bildirim Formunda yer alan
―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci
gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi
―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK014.3/M
sayılı Pazarlık Usulü ile Yapılan Ġhalelerde Ġsteklilerin Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet
Edilmelerine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde
postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde
fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde

mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK014.4/M
sayılı Pazarlık Usulü ile Yapılan Ġhalelerde Ġsteklilerin Son Tekliflerini Vermeye Davet
Edilmelerine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde
postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde
fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK020.1/M
sayılı KesinleĢen Ġhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta
yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce
tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü
mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK020.2/M sayılı Ġhale Ġptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü
posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten
önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü
mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK020.3/M sayılı Bütün BaĢvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle Ġhalenin
Ġptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi
halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK021.0/M sayılı Üzerine Ġhale Yapılan Ġsteklinin SözleĢmeye Davet Edilmesine ĠliĢkin
Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi
izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas
alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği
tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 4 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’sinde yer alan Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale
Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ünde yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ġartnamesinin 6.2
maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’ünde yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Mal Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Mal Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009
27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2009
27277
24/3/2010
27511
316/3/2011
27876
416/7/2011
27996
513/4/2013
28617
[R.G.

24 Eylül 2013 – 28775 ]
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Kamu Ġhale Kurumundan:
YAPIM ĠġLERĠ ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan ―ilk sözleĢme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen‖ ibaresi,
―toplam sözleĢme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin; birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan ―ilk sözleĢme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde
bulunan‖ ibaresi, ―toplam sözleĢme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme
görevinde bulunan‖ Ģeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ―Ġlk sözleĢme‖ ibaresi de ―SözleĢme‖
olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan ―Ġlk sözleĢme‖ ibaresi ―SözleĢme‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde yer alan ―ilk sözleĢme‖ ibareleri ―sözleĢme‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve bu maddeye
aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(14) ĠĢ denetleme ve iĢ yönetme belgelerinin verilmesinde sözleĢme bedeli olarak;
devam eden iĢlerde toplam sözleĢme bedeli, geçici kabulü yapılan iĢlerde ilk sözleĢme bedeli
esas alınır.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin; beĢinci fıkrasının (c) bendinin (2)
numaralı alt bendinde yer alan ―ilk sözleĢme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme
veya yönetme faaliyetinde bulunulmuĢ olması‖ ibaresi, ―toplam sözleĢme bedelinin en az %
80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuĢ olması‖ Ģeklinde, altıncı
fıkrasının (e) bendinde yer alan ―Ġlk sözleĢme‖ ibaresi de ―SözleĢme‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK012.0/Y
sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara
Sonucun Bildirilmesine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi
halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK012.1/Y
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan Ġhalelerde
Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Ġsteklilere Sonucun Bildirilmesine ĠliĢkin
Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi
izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas
alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği
tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KĠK013.0/Y
sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve
Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza
tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla

gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK014.1/Y sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre
Yapılan Ġhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Ġsteklilere Sonucun
Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü
posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten
önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü
mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK014.2/Y sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre
Yapılan Ġhalelerde Teknik GörüĢme Sonucunda ġartları Sağlamayanlara Bildirim Formunda
yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen
yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖
ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK014.3/Y sayılı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre
Yapılan Ġhalelerde Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine ĠliĢkin Formda yer alan
―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci
gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi
―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK014.4/Y sayılı Pazarlık Usulü ile Yapılan Ġhalelerde Son Tekliflerini Vermeye Davet
Edilmelerine ĠliĢkin Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde
postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde
fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK019.1/Y sayılı KesinleĢen Ġhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu
tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli
taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK019.2/Y sayılı Ġhale Ġptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü
posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten
önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü
mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2
numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK019.3/Y sayılı Bütün BaĢvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle Ġhalenin Ġptal
Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi
halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde
mektubun teslim edildiği tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 2 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıĢtır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK020.0/Y sayılı Üzerine Ġhale Yapılan Ġsteklinin SözleĢmeye Davet Edilmesine ĠliĢkin
Formda yer alan ―iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi
izleyen yedinci gün (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas
alınır)‖ ibaresi ―iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği
tarih‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK029.1/Y Devam Eden ĠĢler Ġçin ĠĢ Deneyim Belgesi (ĠĢ Denetleme) ile KĠK029.2/Y
Devam Eden ĠĢler Ġçin ĠĢ Deneyim Belgesi (ĠĢ Yönetme) formlarının (19) numaralı
satırlarında ve bu satırlara ait dipnotlarda yer alan ―ilk sözleĢme‖ ibareleri ―toplam sözleĢme‖
olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan
KĠK030.2/Y Devam Eden ĠĢler Ġçin ĠĢ Deneyim Belgesi (ĠĢ Denetleme/ĠĢ Yönetme) formunun
(17) ve (24) numaralı satırlarında ve bu satırlara ait dipnotlarda yer alan ―ilk sözleĢme‖
ibareleri ―toplam sözleĢme‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’sinde yer alan Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale
Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ünde yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ġartnamesinin 6.2
maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’ünde yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’inde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 6.2 maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.

―6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih,
tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleĢtirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere
göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009
27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2009
27277
28/9/2009
27343
34/3/2010
27511
42/4/2010
27540
526/6/2010
27623
616/3/2011
27876
716/7/2011
27996
830/7/2011
28010
92/10/2011
28072
1013/8/2012
28383
1113/4/2013
28617
[R.G.

24 Eylül 2013 – 28775 ]
—— • ——

Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERĠ ĠLE ĠġĠTME CĠHAZI
MERKEZLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama
Protez ve Ortez Merkezleri ile ĠĢitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) Ġlgili Ģube müdürü.‖
―(3) Komisyona ilgili Ģube müdürü baĢkanlık eder.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(3) Sorumlu müdür baĢka bir merkez veya kurumda görev yapamaz. Bu durumun
tespiti halinde, sorumlu müdür belgesi iptal edilir ve bu kiĢiler adına bir yıl süreyle sorumlu
müdür belgesi düzenlenmez.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.

―(2) Merkezlerin dıĢ tabelasında merkezin unvanı yer alır, sahibinin ismi yer alabilir.
Tabelanın azami büyüklüğü 8 m²’dir. Merkezin birden fazla cephesi var ise en fazla iki
cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabela, ıĢıklandırabilir veya dıĢarıdan aydınlatılabilir.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―b) Ruhsata esas bina haricinde baĢka bir yerde satıĢ yapılamaz.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―ç) Merkezi süresiz kapatılan kurucunun, bir yıl içerisinde yeniden merkez açmak
istemesi halinde izin verilmez.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
BaĢkanı yürütür.‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek-8’inin ―Faaliyetine/Hizmet Birimlerine Esas Bilgi
ve Belgeler‖ baĢlıklı sütununun 11 inci satırı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―11- Ruhsata esas bina haricinde baĢka yerde satıĢ yapılıyor mu?‖
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
24/9/2011
28064
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/4/2012
28254

[R.G.
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TEBLĠĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
ULUSLARARASI GÖZETĠM ġĠRKETLERĠNĠN FAALĠYETTEN SÜRELĠ MEN’Ġ
HAKKINDA TEBLĠĞ (ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ VE DENETĠMĠ: 2013/33)
MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Uluslararası Gözetim ġirketi Statüsüne ĠliĢkin DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (No:
2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aĢağıda unvanı ve adresi belirtilen Ģirketler, 28/1/2013
tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca
karĢılarında gösterilen sürelerle faaliyetten men edilmiĢtir.
―
Firma Unvanı
Adres
Süre

BERGEN DENĠZCĠLĠK
LTD. ġTĠ.
MAREKS GÖZETĠM
EKSPERTĠZ VE
SURVEY LTD. ġTĠ.
MĠTRA S.K. TEST VE
TETKĠK LTD. ġTĠ.
MERSĠN

Cevizli Mah. Toros Cad. Fethibey
Sok. No:11 K:1 D:1
MALTEPE/ĠSTANBUL
Cumhuriyet Cad. Turgut Özal
Bulvarı Ġdeal Sit. C Blok No 127/4
MALTEPE/ĠSTANBUL
Yeni Hal Mahallesi, Turgut Özal
Bulv., Mersin Gıda Toptancılar ve
Ġmalatçılar Sitesi, D Blok, No:90
AKDENĠZ/MERSĠN

1 ay

1 ay

1 ay
‖

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
[R.G.
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Ekonomi Bakanlığından:
ULUSLARARASI GÖZETĠM ġĠRKETĠ STATÜSÜNÜN GERĠ ALINMASINA
ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ VE DENETĠMĠ: 2013/34)
MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Uluslararası Gözetim ġirketi Statüsüne ĠliĢkin DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (No:
2006/21) hükümlerine aykırı davranan aĢağıda unvan ve adresi belirtilen Ģirketin
―Uluslararası Gözetim ġirketi‖ statüsü, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca geri alınmıĢtır.
―
Firma Unvanı
Adresi
ROYALCERT BELGELENDĠRME VE
CEVAT PAġA SOK.
GÖZETĠM
NO:37 KOġUYOLUHĠZMETLERĠ A.ġ.
ÜSKÜDAR/ĠSTANBUL
‖
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
[R.G.
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Kamu Ġhale Kurumundan:
ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġhalelere
Yönelik BaĢvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan ―ya
da yargı mercilerine‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.

12-

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
28/1/2009
27124
Tebliğde DeğiĢiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/7/2010
27644
3/5/2011
27923

[R.G.
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Kamu Ġhale Kurumundan:
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Ġhale Genel Tebliğinin 41.4, 41.5 ve 41.6 maddelerinde yer alan ―ilk sözleĢme‖ ibareleri
―sözleĢme‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009
27327
Tebliğde DeğiĢiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
14/3/2010
27511
230/7/2010
27657
329/12/2010
27800 (6. Mükerrer)
49/2/2011
27841
520/4/2011
27911
620/8/2011
28031
715/7/2012
28354
813/8/2012
28383
913/4/2013
28617
1023/8/2013
28744
[R.G.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5520
Karar Tarihi: 19/09/2013
Kurul BaĢkanlığının 18/9/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 17/9/2013 tarih ve
20009287.100-23155 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Kurulun 20/12/2012 tarihli ve 5108 sayılı Kararı ile kuruluĢ izni verilen Bank Of Tokyo
Mitsubishi UFJ Turkey A.ġ.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile
Bankaların Ġzne Tabi ĠĢlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi
çerçevesinde, faaliyet izni verilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G.
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YÖNETMELĠKLER
ĠçiĢleri Bakanlığından:
YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERĠ HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yardım
Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre
toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 3 – Bu Yönetmelik 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 30 uncu
maddesine göre hazırlanmıĢtır.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan ―Kurul‖ tanımı
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün baĢlığı ile 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri baĢlıkları ile birlikte yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 7 – ĠçiĢleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri ve Maliye Bakanları yürütür.
[R.G.
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Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU BĠLĠRKĠġĠ ÜCRET TARĠFESĠ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkiĢiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların
ödenmesine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
BilirkiĢi ücreti
MADDE 3 – (1) BilirkiĢi ücreti, bilirkiĢiye sarf etmiĢ olduğu emek ve mesaisi karĢılığı
ödenen ücrettir.
Giderler
MADDE 4 – (1) BilirkiĢiye inceleme, ulaĢım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.
BilirkiĢi ücretleri
MADDE 5 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkiĢi ücretleri aĢağıda gösterilmiĢtir.
a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve iĢler için
b) Ġcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve iĢler için
c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve iĢler için
ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve iĢler için
d) ĠĢ mahkemelerinde görülen dava ve iĢler için
e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve iĢler için
f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve iĢler için
g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve iĢler
için
ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve
iĢler için

150,00 TL
150,00 TL
250,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
200,00 TL
150,00 TL
300,00 TL
300,00 TL

(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkiĢi ücreti de buna göre belirlenir.
Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret
MADDE 6 – (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan
davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkiĢi ücreti ödenir.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması
MADDE 7 – (1) Hâkim, iĢin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkiĢi ücretlerini
artırabilir ve indirebilir.
Seri dosyalarda bilirkiĢi ücreti
MADDE 8 – (1) Ayrı bir inceleme ve araĢtırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu
Tarifede yazılı bilirkiĢi ücretlerinde indirim yapılır.
Ücretin ödenmesi
MADDE 9 – (1) Yazı iĢleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkiĢi ücretinden
gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkiĢiye ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 10 – (1) BilirkiĢi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı
tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G.
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Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU GĠDER AVANSI TARĠFESĠ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider
avansının miktarı ile avansın ödenmesine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin
birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Gider avansı
MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme
veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keĢif
giderleri, bilirkiĢi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar.
Gider avansı miktarı
MADDE 4 – (1) Davacı;
a) Taraf sayısının beĢ katı tutarında tebligat gideri,
b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmıĢ ve tanık sayısı belirlenmiĢ ise tanık
sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiĢ ise en az üç tanık
asgari ücreti ve tebligat gideri,
c) Dava dilekçesinde keĢif deliline dayanılmıĢ ise keĢif harcı avansı ile birlikte 75 TL
ulaĢım gideri,
ç) Dava dilekçesinde bilirkiĢi deliline dayanılmıĢ ise BilirkiĢi Ücret Tarifesinde davanın
açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkiĢi ücreti,
d) Diğer iĢ ve iĢlemler için 50 TL,
toplamını avans olarak öder.
Gider avansının iadesi
MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleĢmesinden sonra
davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiĢ ise iade elektronik ortamda
hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiĢ ise masrafı avanstan
karĢılanmak suretiyle PTT merkez ve iĢyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen
karardan sonra talep üzerine iade edilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 6 – (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmıĢ olan davalarda, tamamlanmıĢ
iĢlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci
fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G.
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Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU HAKEM ÜCRET TARĠFESĠ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve iĢlerde, taraflarla hakem veya
hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaĢmaya varılamaması veya
tahkim anlaĢmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleĢmiĢ kurallara
veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem
kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin
üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Hakem ücretinin kapsadığı iĢler
MADDE 3 – (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten
itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iĢ ve iĢlemlerin
karĢılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti
gerektirmez.
BaĢkanın ücreti
MADDE 4 – (1) BaĢkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin
yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
MADDE 5 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e)
bentlerinde yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin
yarısına hükmedilir.
Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret
MADDE 6 – (1) AnlaĢmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul
veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda
süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre
verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.
Kısmî kararda ücret
MADDE 7 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret,
kısmî karar konusu uyuĢmazlığın değerine göre belirlenir.
(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin
tamamına hükmedilir.
Ġptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
MADDE 8 – (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci
fıkrası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret
tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.
Ücretin hak edilme zamanı
MADDE 9 – (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
Ücretin paylaĢımı
MADDE 10 – (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, 4 üncü madde hükmü de
gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaĢtırılır.
Uygulanacak tarife
MADDE 11 – (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte
bulunan tarife esas alınır.
Ücret tablosu
MADDE 12 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aĢağıdaki ücret tablosuna göre
hesaplanır.

ANLAġMAZLIK KONUSU DEĞER
Ġlk gelen 500.000,00 TL için
Sonra gelen 500.000,00 TL için
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için
10.000.000,00 TL’den yukarısı için

ÜCRET
3 VEYA DAHA
TEK HAKEM
FAZLA SAYIDA
HAKEM
% 5
% 8
%4
%7
%3
%6
%2
%4
%1
%2
% 0,1
% 0,2

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G.
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Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU TANIK ÜCRET TARĠFESĠ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların
ödenmesine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin
birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Ücret
MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ
30,00 TL arasında ücret ödenir.
Giderler
MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmıĢsa yol
giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karĢılanır.
Muafiyet
MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir
vergi, resim ve harca tabi değildir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G. 26 Eylül 2013 – 28777 ]
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ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH : 25/9/2013
KARAR NO : 2013/ÖĠB-K-51
KONU
: Gayrimenkul özelleĢtirilmesi

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesine ait iken, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1.6.2010 tarih,
2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına alınan; Bursa ili, Ġnegöl ilçesi,
Yenice köyü, Köyiçi mevkii 325 ada, 1 no.lu parseldeki 106.637,95 m2 yüzölçümlü
gayrimenkulün Ġdaremizce hazırlanan ve ÖYK’nın 6.2.2012 tarih, 2012/19 sayılı Kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine göre yapılan Parselasyon Planı
sonucunda oluĢan parsellerden; 587 ada, 6 no.lu parseldeki 11.038,25 m2 yüzölçümlü sanayi
alanı imarlı gayrimenkulün ―SatıĢ‖ yöntemiyle ve ―Pazarlık Usulü‖ uygulanmak suretiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılan ihalesi sonucunda Ġhale Komisyonunca;
―Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Bursa ili, Ġnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii, 587
ada, 6 no.lu parseldeki 11.038,25 m2 yüzölçümlü sanayi alanı imarlı gayrimenkulün
özelleĢtirme ihalesinde 1.211.000.- (Birmilyonikiyüzonbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek
teklifi veren B. Ergünler Yol Yapı ĠnĢaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi’ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, B. Ergünler Yol Yapı ĠnĢaat
Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 1.208.500.- (BirmilyonikiyüzsekizbinbeĢyüz)
Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Tayfun YAĞLI’ya Ġhale ġartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Tayfun YAĞLI’nın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline‖
iliĢkin verilen kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereğinin ve satıĢa konu gayrimenkulün devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13.1.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiĢtir.
[R.G.
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ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 25/9/2013
KARAR NO : 2013/ÖĠB-K-52
KONU
: Gayrimenkul özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesine ait iken, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1.6.2010 tarih,
2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına alınan; GümüĢhane ili, Köse
ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 281 ada, 65 no.lu parseldeki 22.990,76 m2
yüzölçümlü gayrimenkulün Ġdaremizce hazırlanan ve ÖYK’nın 31.8.2012 tarih, 2012/128
sayılı Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliğine göre yapılan
ifraz iĢlemi sonucunda oluĢan parsellerden, 281 ada, 97 no.lu parseldeki 14.139,59 m2
yüzölçümlü konut alanı imarlı gayrimenkulün ―SatıĢ‖ yöntemiyle ve ―Pazarlık Usulü‖
uygulanmak suretiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen
hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda Ġhale Komisyonunca;
―Maliye Hazinesi adına kayıtlı; GümüĢhane ili, Köse ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde
bulunan 281 ada, 97 no.lu parseldeki 14.139,59 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı

gayrimenkulün özelleĢtirme ihalesinde 251.000.- (Ġkiyüzellibirbin) Türk Lirası bedelle en
yüksek teklifi veren Turay KESLER’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Turay
KESLER’in sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 250.000.- (Ġkiyüzellibin)
Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Muhammed KESLER’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Muhammed KESLER’in sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline‖
iliĢkin verilen kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereğinin ve satıĢa konu gayrimenkulün devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13.1.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiĢtir.
[R.G.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2. numaralı maddesinin altıncı fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(6) ĠĢyeri hekimleri veya birden fazla iĢyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile
özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep
edilemez. ĠĢyeri hekimleri veya birden fazla iĢyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince
sadece yetkili oldukları iĢyerlerinde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılara, bu iĢyerlerinin kamu kurumu niteliğinde
olması halinde ise, bu sigortalılara ek olarak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar
dahilinde reçete edilmiĢ ilaç bedelleri Kurumca karĢılanır. Özel polikliniklerce ve ağız ve diĢ
sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluĢlarınca verilen sağlık hizmetleri ve düzenlenen reçete
bedelleri Kurumca karĢılanmaz.‖
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(11) Ülseratif kolit hastalığında infliksimab veya adalimumab; kortikosteroidler ve 6MP veya AZA ile uygun dozlarda ve en az 8 haftalık sürede yapılan konvansiyonel tedaviye
yetersiz yanıt veren ya da tolere edemeyen veya bu terapiler için tıbbi kontrendikasyonları
olan hastalarda; Ģiddetli aktif ülseratif kolit bulgularının devam etmesi halinde, üçüncü
basamak sağlık kurumlarında bu durumun belirtildiği gastroenteroloji uzman hekimi veya
genel cerrahi uzmanı tarafından düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,
bu uzman hekimler ve iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.‖
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4.2.9.A-2 numaralı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Hemoglobin değeri 11 gr/dl'nin, blast oranı %5’in ve serum eritropoietin düzeyi
500 mu/ml’nin altında olan hastalarda tedaviye baĢlanır. Hedef hemoglobin değeri 12
gr/dl’dir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aĢınca tedavi kesilir. Eritropoietin alfa-beta için maksimum

doz haftada 900 IU/kg’ı, darbepoetin için maksimum doz haftada 150 µg’ı aĢmamalıdır.
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman
hekim raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete
edilebilir. Hemogram sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede belirtilir.‖
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4.2.13 numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) Maddenin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Akut ve kronik viral hepatit tedavisinde kullanılan ilaçlar gastroenteroloji veya
enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım
raporuna dayanılarak bu uzman hekimler ile çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları
uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Hepatit tedavisinde daha önce kullanılan ilaçlar,
tanı, tedaviye baĢlama ve kesilme kriterleri gibi bilgilerin raporda belirtilmesi gerekmektedir.
Oral antiviral tedavilerde ilk rapor süresi en fazla 6 ay, sonraki rapor süreleri bir yılı
geçemez.‖
b) Aynı maddenin 4.2.13.B maddesinin baĢlığı ve birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―4.2.13.B – Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozunda tedavi
(1) Karaciğer sirozunda HBV DNA (+) olan hastalarda tedaviye baĢlanılabilir ve bu
durum raporda belirtilir. Tedavi süreleri; HBV DNA (+) olanlar için kronik hepatit B
tedavisinde olduğu gibidir.‖
c) Aynı maddenin 4.2.13.E-2 maddesinin altıncı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(6) Kronik hepatit C’ye bağlı karaciğer kompanse sirozu (karaciğer biyopsisinde
ISHAK skoruna göre evre 4 ve üzerinde olanlar veya trombosit sayısı 100.000 altında
olanlarda veya protrombin zamanı kontrolün 3 saniye üzerinde olanlar) olan genotip I
hastalarda;
a) Daha önce hepatit C tedavisi almıĢ hastalarda tedavi 4.2.13.E-3 maddesi kurallarına
tabidir.
b) Daha önce hepatit C tedavisi almamıĢ hastalarda ise peginterferon + ribavirin tedavisi
veya peginterferon + ribavirin + telaprevir/bocepravir tedavisi baĢlanabilir. Peginterferon +
ribavirin + telaprevir/bocepravir tedavisi baĢlanacak ise aĢağıdaki tedavi Ģemalarından
yalnızca biri kullanılabilir.
1) Peginterferon + ribavirin + telaprevir (üçlü) tedavisi 12 haftaya, devamında
peginterferon + ribavirin ile tedavi toplam 48 haftaya tamamlanır. Ancak tedaviye
baĢlandıktan sonra 4 üncü hafta sonunda HCV RNA >1.000 IU/ml olanlarda tedavi 8 haftayı,
12 nci hafta sonunda HCV RNA >1.000 IU/ml olanlarda tedavi 16 haftayı geçemez. 24 üncü
haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28 inci hafta sonunda
kesilir.
2) Peginterferon + ribavirin + bocepravir (üçlü) tedavisine 4 hafta pegileinterferon +
ribavirin ile baĢlanır, dördüncü haftadan sonra tedaviye bocepravir eklenerek üçlü tedavi 48
haftaya tamamlanır. Ancak tedavinin 12 nci hafta sonunda HCV RNA ≥100 IU/ml olanlarda
tedavi 16 haftayı geçemez. 24 üncü haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda
tedavi en geç 28 inci hafta sonunda kesilir.‖
d) Aynı maddenin 4.2.13.E-3 maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ġnterferon veya peginterferon monoterapisi alarak cevapsız olan hastalar da tedavi
almamıĢ hastalar ile aynı kurallara tabi olarak peginterferon + ribavirin tedavisi verilebilir.‖
e) Aynı maddenin 4.2.13.E-3 maddesinin üçüncü fıkrasına aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
―c) Peginterferon + ribavirin + bocepravir (üçlü) tedavisi alabilirler. Tedavinin ilk 4
haftasında peginterferon + ribavirin kullanılır, 4. haftadan sonra tedaviye bocepravir eklenir.
Bu hastalarda tedavinin 12 nci haftasında HCV RNA bakılır.

1) Tedavinin 12 nci haftası sonunda HCV RNA ≥100 IU/ml olanlarda tedavi 16 haftayı
geçemez.
2) Tedavinin 12 nci haftası sonunda HCV RNA (-) veya HCV RNA <100 IU/ml olan
hastalarda tedavinin 24 üncü haftasında HCV RNA düzeyine tekrar bakılır. Tedavinin 24
üncü haftasında HCV RNA (+) olan hastalarda tedavi en geç 28 inci hafta sonunda kesilir.
HCV RNA (-) olan hastalarda ise tedavinin 36 ncı haftasına kadar üçlü tedavi, devamında
peginterferon + ribavirin tedavisi ile toplam 48 haftaya tamamlanır.‖
f) Aynı maddenin 4.2.13.E-3 maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(5) Üçlü tedavi hayat boyu yalnızca bir defa alınabilir.‖
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) Maddenin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Tioguanin, tiotepa, bortezomib, talidomid, kladribin, anagrelid, idarubisin,
pentostatin, lipozomal doksorubisin, fludarabin, tretinoin, klofarabine, bendamustin; tıbbi
onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna
dayanılarak bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü
basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.‖
b) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (ı) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―ı) Dasatinib ve nilotinib;
1) Dasatinib; prospektüsünde yazılan baĢlama kriterleri dikkate alınarak, içinde en az bir
hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile tıbbi
onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
2) Nilotinib yalnızca; Ġmatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere,
Philadelphia kromozomu pozitif kronik evre veya hızlanmıĢ evre kronik miyeloid lösemi
tanılı yetiĢkin hastaların tedavisinde; prospektüsünde yazılan baĢlama kriterleri dikkate
alınarak, içinde en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık
kurulu raporu ile tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
3) Dasatinib ve nilotinib kombine olarak kullanılamayacaktır.‖
c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (p) bendinin (1) numaralı alt bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―1) Hastalığı VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü) hedefli tedavi sırasında
veya sonrasında progresyon gösteren metastatik renal hücreli karsinomalı hastalarda en az bir
tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu
raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli
ödenir.‖
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 4.2.15 numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) Madde baĢlığı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―4.2.15 – Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran ve rivaroksaban
kullanım ilkeleri‖
b) 4.2.15.D maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―4.2.15.D–Dabigatran ve rivaroksaban;
(1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, nonvalvuleratriyal fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya
ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan);
a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan
son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı
durumlarda varfarin kesilerek dabigatran veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir.
b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran
veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir.

(2) Dabigatran veya rivaroksaban; yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği ve üç
kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak
kardiyoloji ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.‖
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 4.2.27.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaĢanması ya da cerrahi giriĢim gerekmesi
halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir
hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir.‖
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 4.2.30 numaralı maddesinde aĢağıdaki değiĢiklikler
yapılmıĢtır.
a) Madde baĢlığı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―4.2.30 - Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu),
bosentan, sildenafil ve ambrisentan kullanım ilkeleri‖
b) Aynı maddenin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Pulmoner hipertansiyonda hastaların;
a) Fonksiyonel kapasitelerinin NHYA sınıf II, III veya IV olması,
b) Vazoreaktivite testinin negatif olması,
c) Üçüncü aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi
veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması veya
stabil kalması,
gerekmektedir.‖
c) Aynı maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(6) Bosentan ve ambrisentan kombine kullanılamaz.‖
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.2.35 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―4.2.35 - Nöropatik ağrı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri
4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri
(1) Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve
reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, ortopedi veya endokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin
düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında
romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi uzman
hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna
dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(3) Duloksetin; diyabetik periferal nöropatik ağrı tedavisinde; endokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya üçüncü basamak sağlık
kurumlarında nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu basamaklarda ve bu
uzman hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak da tüm hekimlerce
reçete edilebilir.
(4) Alfa lipoik asit (kombinasyonları dahil);
a) Diyabetik nöropatik ağrı ve periferal diabetik polinöropati semptomlarının
tedavisinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon,
immünoloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman
hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna
dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
b) Nöropatik ağrıda; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve
reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, ortopedi veya endokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin
düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

4.2.35.B-Fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri
(1) Prospektüsünde fibromiyalji endikasyonu olan ilaçlar; romatoloji, ortopedi, fizik
tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından reçete edilebilir.‖
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, alfa glukozidaz
inhibitörleri ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.‖
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.4.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(4) Faktörler, plazma kaynaklı ve rekombinant kaynaklı ürünler olarak solunum
sistemi ilaçları ise cihaz farklılıklarına göre aynı fiyat karĢılaĢtırması temelinde ancak eczane
ikamesi açısından ayrı eĢdeğer gruplarda değerlendirilir.‖
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 5.3.2.D maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―c) Özel sağlık kurumlarınca temin edilen ve SUT eki listelerde bedeli 100 TL’nin
altında olan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere diğer tıbbi malzemelere ait alıĢ faturalarının
birer örneği,‖
MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ġlaçların
Reçeteleme Kuralları (Ek-4/E) listesinin ―1-Betalaktam Antibiyotikler‖ baĢlıklı kısmının B)
Sefalosporinler baĢlıklı bölümünün ―3.KuĢak Sefalosporinler‖ adlı alt bölümüne (1) numaralı
satırından sonra gelmek üzere aĢağıdaki (1.1) numaralı satır eklenmiĢtir.
―
1.1
Sefiksim-klavulanat (oral)
UH-P
‖
MADDE 14 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde,
b) 12 nci maddesi yayımı takip eden ayın birinci günü,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 5 iĢ günü sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür.
[R.G.
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Adalet Bakanlığından;
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF,
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ
SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin baĢvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup
olmadığına iliĢkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından

temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kiĢilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler ve ekleri baĢvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır.
Ġlan olunur.
SIRA
NO:
NOTERLĠĞĠN ADI :
1AKÇADAĞ
NOTERLĠĞĠ
2AKÇAKOCA
NOTERLĠĞĠ
3- ALMUS NOTERLĠĞĠ
4- ARAÇ NOTERLĠĞĠ
5- ARHAVĠ NOTERLĠĞĠ
6ARTOVA
NOTERLĠĞĠ
7- BEKĠLLĠ NOTERLĠĞĠ
8- BESNĠ NOTERLĠĞĠ
9BEYLĠKOVA
NOTERLĠĞĠ
10BOZTEPE
NOTERLĠĞĠ
11BUHARKENT
NOTERLĠĞĠ
12BÜYÜKORHAN
NOTERLĠĞĠ
13- CĠDE NOTERLĠĞĠ
14ÇĠÇEKDAĞI
NOTERLĠĞĠ
15DOĞANHĠSAR
NOTERLĠĞĠ
16DURSUNBEY
NOTERLĠĞĠ
17ECEABAT
NOTERLĠĞĠ
18EFLANĠ
NOTERLĠĞĠ
19ERCĠġ
ĠKĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
20GÖLHĠSAR
NOTERLĠĞĠ
21- ĠDĠL NOTERLĠĞĠ
22KARABURUN
NOTERLĠĞĠ
23KOCAALĠ
NOTERLĠĞĠ
24KÖPRÜBAġI

ĠLĠ:
MALATYA

2012 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
72.858,49.-TL.

DÜZCE

238.388,60.-TL.

TOKAT
KASTAMONU
ARTVĠN
TOKAT

70.783,49.-TL.
93.463,16.-TL.
142.324,78.-TL.
36.766,78.-TL.

DENĠZLĠ
ADIYAMAN
ESKĠġEHĠR

61.047,88.-TL.
260.219.53.-TL.
31.907,30.-TL.

KIRġEHĠR

19.853,16.-TL.

AYDIN

87.980,62.-TL.

BURSA

35.154,94.-TL.

KASTAMONU
KIRġEHĠR

124.852,17.-TL.
79.661,72.-TL.

KONYA

61.603,22.-TL.

BALIKESĠR

202.596,50.-TL.

ÇANAKKALE

67.306,11.-TL.

KARABÜK

38.369.68.-TL.

VAN

145.728.49.-TL.

BURDUR

161.539.67.-TL.

ġIRNAK
ĠZMĠR

105.868,36.-TL.
86.657,64.-TL.

SAKARYA

126.407,62.-TL.

MANĠSA

81.497,39.-TL.

NOTERLĠĞĠ
25- LĠCE NOTERLĠĞĠ
26MENGEN
NOTERLĠĞĠ
27OĞUZELĠ
NOTERLĠĞĠ
28PĠRAZĠZ
NOTERLĠĞĠ
29SARAYKÖY
NOTERLĠĞĠ
30SARIGÖL
NOTERLĠĞĠ
31SARIKAYA
NOTERLĠĞĠ
32- SAVUR NOTERLĠĞĠ
33SERĠNHĠSAR
NOTERLĠĞĠ
34- ULAġ NOTERLĠĞĠ
35YENĠFAKILI
NOTERLĠĞĠ
36YENĠPAZAR
NOTERLĠĞĠ
37YIĞILCA
NOTERLĠĞĠ
38YILDIZELĠ
NOTERLĠĞĠ

DĠYARBAKIR
BOLU

50.953,39.-TL.
85.839,95.-TL.

GAZĠANTEP

153.419,20.-TL.

GĠRESUN

28.169,93.-TL.

DENĠZLĠ

211.539,95.-TL.

MANĠSA

170.300,91.-TL.

YOZGAT

229.204.06.-TL.

MARDĠN
DENĠZLĠ

43.896,30.-TL.
95.764,54.-TL.

SĠVAS
YOZGAT

30.992,11.-TL.
25.214,77.-TL.

BĠLECĠK

10.213,96.-TL.

DÜZCE

57.788,82.-TL.

SĠVAS

134.510.81.-TL.

8128/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
SIRA NO:

NOTERLĠĞĠN ADI :

1- ADANA SEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
2ANKARA
ONBEġĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
3ANKARA
ONDOKUZUNCU
NOTERLĠĞĠ
4ANTALYA
SEKĠZĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
5- BURSA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
6- BURSA ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ

2012 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
714.150,55.-TL.
802.981,78.-TL.
675.560,86.-TL.
912.967,51.-TL.
543.654,66.-TL.
1.018.561,84.-TL.

7- BURSA ONÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
8DĠYARBAKIR
ALTINCI
NOTERLĠĞĠ
9- ELAZIĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
10-ERZURUM
ÜÇÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
11- ERZURUM BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
12ĠSKENDERUN
ĠKĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
13-KAHRAMANMARAġ
BĠRĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
14-SAMSUN BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
15-SĠVAS ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

1.391.999,25.-TL.
1.239.649,51.-TL.
1.047.253,11.-TL.
730.174,95.-TL.
754.379,87.-TL.
728.670,06.-TL.
555.380,63.-TL.
924.625,82.-TL.
1.007.380,59.-TL.
8129/1-1
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MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ĠKĠNCĠ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
VE ĠKĠNCĠ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
SIRA NO:

NOTERLĠĞĠN ADI :

1-ANAMUR NOTERLĠĞĠ
2-BARTIN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
3-BEYġEHĠR NOTERLĠĞĠ
4-BURDUR ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
5-CEYHAN BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
6-EDREMĠT ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
7-ELBĠSTAN BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
8-ERDEMLĠ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
9-EREĞLĠ
(ZONGULDAK)
DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
10-GEMLĠK ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
11-ĠNEGÖL BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
12-ĠZNĠK NOTERLĠĞĠ
13-KADĠRLĠ ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
14-KARABÜK ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
15-KARAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
16-KARAPINAR NOTERLĠĞĠ
17-KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
18-KIRIKKALE BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
19-KIRKLARELĠ ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
20-KULU NOTERLĠĞĠ

2012 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
576.897,46.-TL.
231.397,37.-TL.
542.651,06.-TL.
368.627,93.-TL.
321.354,60.-TL.
470.251,72.-TL.
383.200,61.-TL.
510.302,40.-TL.
303.408,50.-TL.
259.660,49.-TL.
341.107,59.-TL.
288.777,44.-TL.
444.021,21.-TL.
356.967,69.-TL.
293.141,42.-TL.
294.343,60.-TL.
354.030,09.-TL.
276.663,14.-TL.
491.794,99.-TL.
344.629,08.-TL.

21-LÜLEBURGAZ
BĠRĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
22-MANAVGAT BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
23-MUSTAFAKEMALPAġA
ĠKĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
24-OSMANĠYE ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
25-SELÇUK NOTERLĠĞĠ
26-SĠLĠVRĠ DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
27-SÖKE BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
28-TOKAT ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ

361.190,17.-TL.
277.684,46.-TL.
352.465,20.-TL.
567.329,92.-TL.
317.665,92.-TL.
320.287,85.-TL.
272.069,72.-TL.
304.810,03.-TL.
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2013 EYLÜL AYINDA YAġ HADDĠNDEN VE ĠSTEĞĠ ÜZERĠNE EMEKLĠYE
AYRILAN HÂKĠM VE SAVCILARI BELĠRTĠR LĠSTE

EYLÜL/ 2 0

A) YAġ HADDĠNDEN EMEKLĠYE AYR

[R.G.

Mehmet Musa ÖZTÜRK
Halit YURTCU
Ġsmail SASANLAR
YaĢar YAVUZ

Ankara
Bakırkö

1234-

20768
20799
20969
21422

12345678-

B) ĠSTEĞĠ ÜZERĠNE EMEKLĠYE AYR
23891
Ali KOÇ
Ko
25144
Ali AYDEMĠR
Bu
25405
Azmi YILMAZ
Antalya
27042
Mehmet AKKAYA
28373
Enis LUġ
Yarg
29876
YaĢar YETĠġ
32791
Nazan ERDEM
Samsu
Gaziante
34459
Abdullah VERMEZ
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