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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2015/8015
6 Ocak 2012 tarihinde Sofya’da imzalanan ve 10/2/2015 tarihli ve 6616 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/6/2015 tarihli ve 7944353 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/8003

2015 Yılı Yatırım Programında 2013E060040 proje numarasıyla yer alan “Bakırköy-

Bahçelievler-Kirazlı Metro Projesi” kapsamında ekli planda gösterilen sahalara isabet eden

taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması;

adı geçen Bakanlığın 14/7/2015 tarihli ve 50014 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8004

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli

Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 20/7/2015 tarihli ve 8250

sayılı yazısı üzerine, 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8005

Sivas, İzmir ve Uşak illerinde tesis edilecek rüzgâr enerjisi santrallerinin yapımı

amacıyla ekli listelerde bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların

tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması;

adı geçen Bakanlığın 28/7/2015 tarihli ve 19177 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8007

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Çırçıp-Telhamut

Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet

eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak

hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 27/7/2015 tarihli ve 1006 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı

Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8008

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Poyraz RES-(Mustafa Kemal Paşa-

Orhaneli EİH) Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise ir-

tifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 27/7/2015 tarihli ve

1010 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8009

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV (Kahramanmaraş

154-Kılılı) Brş.N-Kahramanmaraş 380 Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada

gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken

salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından

acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/7/2015 tarihli ve 1000 sayılı

yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Karar Sayısı : 2015/8010

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “Kahramanmaraş 380 TM

154 kV İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâhlara

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise ir-

tifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 27/7/2015 tarihli ve 1009 sayılı yazısı üzerine, 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8011

Bazı alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki

ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 7/4/2015 tarihli ve 67052

sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004

tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm

Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönet-

melik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

10/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8011 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) “Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı”nın ismi “Bolu Köroğlu Dağı

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak değiştirilmiş ve sınırları ekli (I) sayılı

krokide gösterildiği şekilde yeniden tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Ekli (II) sayılı krokide sınırları belirlenen alan “Antalya Gebiz Kültür

ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Ağustos 2015

       69471265-305-8579

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Avusturya, Almanya

Federal Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın

dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              10 Ağustos 2015

     68244839-140.03-232-495

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/8/2015 tarihli ve 69471265-305-8579 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Avusturya, Almanya

Federal Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın

dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın

vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Açık Ceza

İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Toplam cezalarının onda birini kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve koşullu sa-

lıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Açık kuruma gönderilenlerin on sekiz yaşını doldurmadan önce işlediği diğer suçların cezaları

da açık kurumlarda infaz edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerden;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar,

b) Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar,

c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sa-

yılan eylemlerden dolayı toplam üç ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koy-

ma cezasının kaldırılması üzerinden üç yıl geçmemiş olanlar,

ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç)

bentleri dışında kalanlar,

açık kurumlara ayrılamaz.

(2) Ayrıca;

a) Koşullu salıverilme kararı geri alınanların, geri alınan cezalarının tamamı,

b) Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda, koşullu salıverilme tarihine kadar

olan sürenin tamamı,

c) Çocuk eğitimevleri hariç, kapalı kurumlardan firar edenler ile açık kurumlardan ikinci

kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme

tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı,

ç) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince verilen hapsen tazyik veya tazyik hapisleri

dışında, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı,

kapalı kurumlarda infaz edilir. Diğer cezalar, Yönetmelikte aranan koşulların bulunması

halinde açık kurumlarda infaz edilebilir.

(3) Kapalı kurumda hükümlü olup;

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 4/12/2004 tarihli ve 5271

sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesine göre tutuklama kararı verilenler,

b) Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşul-

larına uyum sağlayamayacakları idare ve gözlem kurulu kararıyla saptananlar,

bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 5 inci madde kapsamında kalan hükümlülerin infazına başlanabilmesi için;

a) Çağrı üzerine gelenlere birinci veya ikinci fıkralara göre gönderileceği açık kurum

belirlendikten sonra, on gün süre verilerek ilgili kuruma teslim olması, aksi takdirde yakala-

narak açık kuruma alınacağı hususu EK-1’de yer alan açık ceza infaz kurumlarına gönderme

tutanağı ile tebliğ ve ihtar olunur. Bu tebligat ve mahkeme ilâmı, derhâl açık kurumun bağlı

bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

b) Çağrıya uymayan veya EK-1 belgesinde belirtilen açık kuruma teslim olmayan hü-

kümlüler hakkında 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yakalama

emri çıkarılır ve yakalandıklarında kolluk marifetiyle açık kuruma teslim edilir.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında yakalanan hükümlü, yaka-

landığı il sınırları içinde açık kurum bulunmadığı takdirde, Bakanlıkça belirlenen açık kuruma

gönderilmek üzere bulunduğu yer kapalı kuruma teslim edilir. Teslim alınan hükümlü 5275 sa-

yılı Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlemleri tamamlandıktan sonra en kısa

süre içinde açık kuruma nakledilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Açık kuruma ayrılma şartlarının varlığına rağmen, iradesi dışındaki bir nedenle

açık kuruma ayrılamayan veya aynı nedenle kapalı kuruma geri gönderilen iyi halli hükümlüler,

5275 sayılı Kanunun 95 ve 105/A maddelerinin sağladığı izin ve denetimli serbestlik hakla-

rından yararlandırılabilir.

(7) Hükümlülerin talebi olmasa dahi, açık kurumda barınmalarında risk bulunmadığı

takdirde ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde idare ve gözlem kurulunun

vereceği açığa ayırma kararı üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca resen açık kuruma gönderilir.

(8) Hükümlünün gönderileceği açık kurumun, aldığı disiplin cezası nedeniyle daha önce

ayrılmak zorunda kaldığı kurumlardan olması halinde, bir başka açık kuruma nakli için kurum

tarafından Bakanlıktan talepte bulunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fazla

beş” ibaresi “az üç” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Hak ederek tahliyelerine veya koşullu salıverilmelerine ya da cezasının kalan kıs-

mının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına beş aydan az süre kalan hü-

kümlülerin başka açık kurumlara nakil talepleri, Cumhuriyet başsavcılığınca reddedilerek du-

rum ilgiliye tebliğ edilir.”

“(8) Açık kurumlardan başka açık kurumlara isteği üzerine nakledilen hükümlü, ken-

disinden kaynaklı herhangi bir nedenle nakil olunduğu kuruma üç ay içerisinde gitmediği tak-

dirde, nakil durumu yeniden değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Açık kurumlarda cezası infaz edilmekte olan hükümlülerden;

a) Haklarında 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesine göre tutuklama kararı verilenler,
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b) Firar edenler,

c) Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp disiplin cezası kesinleşenler,

ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince doğrudan açık kurumlara gönderilenler

hariç olmak üzere; yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma

koşullarına uyum sağlayamayacakları tespit edilenler,

d) İş temin edildiği halde çalışmayanlar veya iş düzenine uyum sağlayamayanlar,

kurum yönetim kurulu kararı ile kapalı kurumlara iade edilir ve bu karar derhâl infaz

hâkimliğinin onayına sunulur. Kurum düzeni veya kişi güvenliğinin tehlike altında olması ha-

linde asayiş ve düzeni sağlamak için hükümlünün disiplin cezasının kesinleşmesi beklenmeden

tedbiren kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine kurum yönetim kurulu tarafından karar

verilebilir.

(2) İnfaz edilen cezası dışında başka bir suçtan haklarında mahkûmiyet kararı verilen-

lerin cezaları toplandıktan sonra koşullu salıverilmelerine bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde

belirtilen sürelerden daha fazla kaldığı tespit edilenler ile şartları tutmadığı halde açık kuruma

ayrıldığı anlaşılanlar, kurum yönetim kurulu kararı ile kapalı kuruma iade edilir.

(3) Açık kurumun bulunduğu yerde kapalı kurum bulunmaması halinde hükümlü, o il

sınırları içerisindeki kapalı kuruma Bakanlıktan izin alınmadan gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken; firar suçu hariç kınama

dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma bir defa iade edilenler disiplin cezasının

kaldırılma tarihinden itibaren altı ay, birden fazla iade edilenler ise disiplin cezasının kaldırılma

tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra açık kuruma ayrılabilir.

(2) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken ilk kez firar edip yakalanan ve hücreye

koyma disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilen hükümlüler, disiplin ceza-

sının kaldırılmasından itibaren bir yıl geçtikten sonra açık kuruma ayrılabilir. Açık kurumdan

ikinci kez firar eden hükümlüler hakkında ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkra-

sının (c) bendi hükmü uygulanır.

(3) Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından veya güvenlik

nedeniyle kapalı kuruma gönderilen hükümlüler, altı aylık süre geçtikten sonra şartları uyması

halinde yeniden açık kuruma ayrılabilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/9/2012 28399

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/6/2014 29020
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Adalet Bakanlığından:

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetimli

Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere

aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci fıkra sekizinci fıkra olarak teselsül ettiril-

miştir.

“(7) Adli para cezasını ödememesi nedeniyle haklarında kamuya yararlı bir işte çalış-

tırılma kararı verilen hükümlülere ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından on gün içinde Cum-

huriyet başsavcılığına müracaat etmesi, etmediği takdirde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma

kararına uymamış sayılacağı ve hapis cezasının açık ceza infaz kurumunda infaz edileceğini

belirten çağrı kağıdı gönderilir. Hükümlünün yapılan çağrıya on günlük süre içinde başvurması

halinde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararının yerine getirilmesi için evrak bağlı bulunan

denetimli serbestlik müdürlüğüne, hükümlünün başka yerde ikamet etmesi veya başka adres

bildirmesi durumunda, dosya bu yer denetimli serbestlik müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili

Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet savcılığınca kararın denetimli serbestlik

müdürlüğüne iletilmesi sonrası müdürlük bu madde hükümlerine göre tebligat işlemini ger-

çekleştirir. Hakkında adli para cezasını ödememesi nedeniyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılma

kararı verilmiş hükümlünün ceza infaz kurumunda olması durumunda, hükümlü hakkında ve-

rilen denetimli serbestlik altında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı hükümlünün ceza

infaz kurumundan salıverilmesine müteakip infaz edilmek üzere kararı veren mahkemenin bu-

lunduğu Cumhuriyet başsavcılığı ilamat bürosunda bekletilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DÖNER

SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının mer-

kez ve taşra teşkilatında kurulan veya kurulacak olan döner sermayeli işletmelerin faaliyet alan-

larına, gelir kaynaklarına, giderlerine, bütçe ve muhasebeleştirme işlemlerine, denetimine, mali

ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2013 28578
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Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Ka-

nununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

c) Döner sermaye: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen

asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürü-

tülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için,

kamu idaresine bağlı olarak kurulmuş işletmelere tahsis edilen sermayeyi,

ç) Faaliyet dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

d) Gelir: Öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

e) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından yardımcıları veya hiyerarşik

olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından ödeme emri belgesi düzenlemek

ve kontrol etmekle görevlendirilen bir veya daha fazla sayıda kişiyi,

f) Gider: Öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

g) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek verilen her bir işletmeyi,

ğ) Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisini

veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,

h) Harcama yetkilisi mutemedi: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme

öncesi avans veya kredi olarak ön ödeme yapılabilmesi için harcama yetkilisince mutemet ola-

rak görevlendirilen kişiyi,

ı) Hesap dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

i) İşletme: Tahsis edilen sermayenin amacını gerçekleştirmek üzere kurulan döner ser-

maye işletmelerini,

j) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

k) Malî yıl: Takvim yılını,

l) Merkez Müdürü: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Mü-

dürünü,

m) Merkez Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Döner Sermaye Merkez

Müdürlüğünü,

n) Muhasebe birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgi-

lilere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlan-

ması işlemlerini yürüten birimi,

o) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin

yönetiminden sorumlu olan yöneticiyi,
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ö) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla

ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili

ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

p) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını,

r) Müdür: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşları bün-

yesinde kurulan işletmelerde kuruluş müdürünü, diğer işletmelerde ise işletme müdürünü,

s) Ön malî kontrol: İşletmelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî ka-

rar ve işlemlerinin; işletme bütçesine, kullanılabilir ödenek tutarına ve mevzuat hükümlerine

uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden ya-

pılan kontrolünü,

ş) Öz kaynak: İşletmelerin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

t) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, ko-

ruyan, kullanım yerlerine teslim eden, kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri dü-

zenleyen kişiyi,

u) Üst yönetici: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarını,

ü) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul de-

ğerlerin muhafaza edildiği yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye ve Sermaye Kaynakları

Sermaye

MADDE 4 – (1) İşletmelere tahsis edilen sermaye tutarı kendi kaynaklarından karşı-

lanmak üzere toplam beş milyon (5.000.000,00) Türk Lirasıdır. Tahsis edilen döner sermaye

tutarını artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) Bu sermaye, mevcut ve sonradan kurulacak işletmelere, yapılan hizmetin konusu,

niteliği, kapsamı gibi ölçütler dikkate alınarak Bakan onayı ile tahsis edilir.

(3) İşletmeler arasında karşılıksız borç verme işlemlerinde borç verilen tutar veren iş-

letmece ilgili gider hesabına, alan işletmece ise diğer gelirler hesabına gelir kaydedilir ve bu

tutar ödenecek hazine hissesi matrahına dahil edilmez.

(4) Yeni kurulan işletmelere tahsis edilen sermaye ile mevcut işletmelerin sermayele-

rinde yapılan değişiklikler bir ay içinde Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına bildirilir.

Sermaye kaynakları

MADDE 5 – (1) İşletmelerin sermaye kaynakları;

a) Ayni yardımlardan,

b) İşletme faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

c) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.

(2) Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye ile sınırlı olmaksızın sermaye tutarına ek-

lenir.
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(3) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tutarı tahsis

edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutarı

tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu kârı genel bütçeye gelir kaydedilmek

üzere nisan ayının sonuna kadar ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Gelirler, Giderler, Bağış ve Yardımlar

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları şunlar-

dır:

a) Sosyal hizmet kuruluşlarında; koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilenlerin

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ve/veya bu hizmetlerden yararlanan kişilerin is-

tihdam edildiği ve rehabilitasyon amacına yönelik her türlü atölye ve işyerlerinin işletilmesi.

b) Yukarıda sayılan işletmelerce üretimi ya da satışı yapılan ürün veya hizmetlerin in-

ternet üzerinden tanıtımı, pazarlama ve satışına ilişkin işletme faaliyetlerinin yapılması.

İşletmelerin gelirleri

MADDE 7 – (1) İşletmelerin gelirleri;

a) Bu Yönetmeliğin, 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanları doğrultusunda kurulan

işletmelerin faaliyet alanına giren her türlü mal ve hizmet satışlarından elde edilen gelirlerden,

b) Bağış ve yardımlardan,

c) Hurda satışlarından (mübadelesinden) elde edilen gelirlerden,

ç) Diğer gelirlerden,

oluşur.

Bağış ve yardımlar

MADDE 8 – (1) İşletmeler, şartlı veya şartsız ayni ve nakdi yardımlar ile taşınır ve ta-

şınmaz mal bağışlarını kabul eder. İşletmece kabul edilen her türlü bağış ve yardımlar ilgili

hesaba kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tabi

tutularak kayıtlara alınır.

(2) Şartlı ve şartsız olarak bağışlanacak arazi, arsa ve bina gibi taşınmaz mallar ve bun-

ların mütemmim cüz’ü niteliğindeki sabit tesisler Bakanlığın uygun görüşü ve Maliye Bakan-

lığının onayı ile Hazine adına tescil edilerek işletmeye tahsis edilebilir.

(3) İşletmeye bağışlanan taşınır mallar Merkez Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde işlet-

meye mal edilir.

(4) Şartlı bağışlar, bağış şartına uygun şekilde kullanılır. Ancak taşınmaz malın şartta

belirtilen şekilde kullanılmasının mümkün olmadığı veya şart konusunun ortadan kalkması

gibi hallerde taşınmaz mal mümkünse bağışlayanın muvafakati alınarak Bakanlığın uygun gö-

receği şekilde değerlendirilir.

Mübadele işlemlerinden sağlanan gelirler

MADDE 9 – (1) İşletme mallarının takas yoluyla satış işlemlerinden sağlanan tutarlar,

işlem günündeki rayiç değerleriyle kaydedilir. Bu işlemler sırasında mübadeleye konu mallar

arasında parayla ölçülebilen farklılıklardan doğan kazanç ve kayıplar da işlem günündeki rayiç

değerleriyle kaydedilir.
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Merkez müdürlüğünün giderleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürlüğünün giderleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele yapılan aylık,

ücret, yolluklar ile mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler.

b) Genel yönetim giderleri.

c) İşletmeler için alınacak mal ve malzeme giderleri.

ç) Tasfiye edilen işletmelere ilişkin giderler.

d) Ödeme güçlüğü bulunan işletmelere yapılacak mali yardımlar.

e) Demirbaş, kırtasiye ve bunun gibi diğer tüketim mal ve malzeme alım giderleri.

İşletmelerin giderleri

MADDE 11 – (1) İşletmelerin giderleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen iş ve hizmetlere dair giderler.

b) İşletme kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele yapılan aylık, ücret ile

mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler.

c) İşletmede ilgili mevzuat hükümleri uyarınca çalıştırılan; korunmaya, bakıma ve yar-

dıma muhtaç çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere ödenecek ücret ve istihkaklar.

ç) İşçi ücretleri ve toplu sözleşmelerle işçilere tanınan özlük hakları ile ilgili giderler.

d) İşletme faaliyetleri çerçevesinde pazarlama, satış, dağıtım ile nakliye, sigorta ve ben-

zeri giderler.

e) Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve onarımı, bina küçük onarımı ve benzeri

giderler.

f) Hizmetin gereği olarak kiralanan her türlü araç, gereç ve makinenin bakımı, onarımı

ve işletilmesine ilişkin giderler.

g) İşletme hizmetleri çerçevesinde görevlendirilen personele ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca ödenecek harcırahlar.

ğ) Diğer mevzuattan kaynaklanan giderler.

İşletmeler arası malî yardım, borç verme ve alma işlemleri

MADDE 12 – (1) Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren işletmeler aralarında geri

ödemesiz mali yardım yapabilecekleri gibi kısa vadeli veya uzun vadeli malî borç verme ve

alma işlemi de yapabilirler. İşletmelerin aralarında yapacakları karşılıklı veya karşılıksız kaynak

aktarımına, Bakan yetkilidir.

(2) İşletmeler aralarında yapacakları borç verme - borç alma ve geri ödemesiz mali yar-

dım işlemi sonucunu, muhasebeleştirme işleminin yapıldığı günü izleyen yedi işgünü içerisinde

Merkez Müdürlüğüne bildirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlandırılması

Hesap dönemi

MADDE 13 – (1) İşletmelerin hesap dönemi takvim yılıdır.
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Bütçe

MADDE 14 – (1) Bütçe; işletmelerin belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri

ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe ko-

nulan belgedir.

(2) İşletme bütçeleri; metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur.

(3) Bütçeler, yılı içinde yapılacak giderler ile gelirlerden oluşur.

(4) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) İşletmenin bütçe tasarısı, muhasebe yetkilisinin görüşü alınarak harcama yetkilisi

tarafından hazırlattırılır. Hazırlanan bütçe tasarısı en geç ekim ayı başına kadar Merkez Mü-

dürlüğüne gönderilir.

b) Merkez Müdürlüğünce incelenen bütçe tasarısı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

c) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, işletmelerin görev ve hizmetlerinin yerine getiril-

mesi amacıyla kullanılır.

ç) Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte hazırlanır ve değerlendirilir.

d) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.

e) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

f) Bütçelerde giderlerin gelirleri aşmaması esastır.

g) Harcamalar bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir. Ödeneksiz ya

da ödenek üstü harcama yapılamaz

ğ) Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki

amaçlara tahsis edilemez.

h) Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki ödenek aktarmaları Merkez Müdürlüğünün

onayı ile yapılır.

ı) İşletme bütçelerinin gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanma-

sında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık ilkeleri esas alınır.

i) İşletmelerin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

j) İşletme hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem,

ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Bütçenin uygulamaya konulması

MADDE 15 – (1) Bakan tarafından onaylanarak kesinleşen bütçeler, en geç aralık ayı-

nın sonuna kadar uygulanmak üzere işletmelere gönderilir. Bütçelerin bir örneği de muhasebe

yetkilisine verilir.

Ek bütçe

MADDE 16 – (1) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya iş programında

öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe

hazırlanabilir. Ek bütçe taleplerinde kaynağın gösterilmesi zorunludur.

(2) Ek bütçenin hazırlanması ve uygulamaya konulması, 15 inci ve 16 ncı maddelerde

belirtilen esas ve usullere tabidir.

Kesin hesap

MADDE 17 – (1) İşletmelerin bütçe uygulama sonuçları, işletme tarafından hazırlanan

kesin hesap cetvellerinde gösterilir.
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(2) Kesin hesap cetvelleri, muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. İşletme tara-

fından hazırlanan cetveller, bir yıllık uygulama sonuçlarını gösterir.

(3) Kesin hesap cetvellerinin onaylanması, bütçenin onaylanmasındaki usule göre ya-

pılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönetim, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yönetim

MADDE 18 – (1) Tüm işletmelerin koordinasyonu ve merkezdeki işler Merkez Mü-

dürlüğünce yürütülür.

Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Döner sermaye teşkilatını idare ve temsil etmek.

b) İşletmelerin ilgili mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve Bakan-

lık emirleri doğrultusunda verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun olarak yönetmek.

c) Yeni açılacak işletmelere ilişkin açılış işlemleri yapmak.

ç) İşletmelerin süreli raporlarını, mizanlarını takip ve kontrol etmek/ettirmek, gerekti-

ğinde işletmeleri yerinde denetleyerek rapor düzenlemek ve bu raporu Bakanlığa sunmak.

d) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün ve işletmelerin bütçe taslaklarının zamanında

hazırlanmasını sağlamak ve Bakan onayına sunmak.

e) Bütçe içinde fasıllar arası yapılacak ödenek aktarmalarının zamanında yapılmasını

sağlamak.

f) İşletmelerin personel ve kadro ihtiyaçlarını saptamak.

g) İşletmelerce yapılan ihale dosyalarını inceleyerek Bakan onayına sunmak.

ğ) İşletmelerden alınan bilanço ve eklerine göre hazırlanacak olan konsolide bilançoyu,

mali yılın bitiminden itibaren dört ay içinde Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gön-

dermek.

h) Merkez Müdürlüğünün gelir ve giderlerinin takibini sağlamak.

ı) Verimli çalışmayan işletmeleri saptayarak, verimliliğini arttırıcı önlemler almak veya

kapatılması için gerekli işlemleri yapmak.

i) Ödeme güçlüğü bulunan işletmelerin mali yardım ve borç taleplerini değerlendirerek

sonuçlandırmak.

j) Döner sermaye teşkilatının koordinasyonunu sağlamak, faaliyet ve hizmet sunumunda

daha verimli ve etkin hizmet vermesi amacıyla gerekli görülen süre ve miktarda hizmet içi eği-

tim programları ve seminerleri düzenlemek.

k) Mevzuat değişikliklerini takip etmek, gerektiğinde genelge ve talimatlar yayımlamak,

seminerler düzenlemek.

l) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne tahsisli kadrolarda istihdam edilen kadrolu

personele ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

m) Merkez Müdürlüğünün diğer işlerini yapmak ve yaptırmak.
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İşletme müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) İşletme Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İşletmeyi idare ve temsil etmek.

b) İşletmeyi ilgili mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve Merkez

Müdürlüğü talimatları doğrultusunda verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun olarak yönetmek.

c) İşletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işlerin ilgili

mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.

ç) İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarını zamanında hazırlamak ve ona-

ya sunmak.

d) Canlı ve cansız mal varlıkları ile her türlü makine, teçhizat, demirbaş ve malzeme-

lerin verimli bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlayıcı önlemler almak.

e) Döner sermaye hesaplarının, ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini

koordine etmek, izlemek ve denetlemek.

f) Muhasebe işlemlerinin süresinde ve düzenli kaydedilmesini sağlamak.

g) İşletmeye ilişkin diğer işleri yapmak veya yaptırmak.

Harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğu

MADDE 21 – (1) İşletme bütçelerinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin

harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında; hizmet gerekçesi, yapılacak

işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle

görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

(2) Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise

hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

(3) Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

a) Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

b) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenir.

c) Muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir.

(4) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük

ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli

kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

(5) Harcama yetkilisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması hâlinde, harcama

yetkisi, harcama yetkilisine vekalet eden kişi tarafından yerine getirilir.

Gerçekleştirme görevlileri ve sorumluluğu

MADDE 22 – (1) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yap-

tırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendi-

rilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya bir-

kaçını ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler de ger-

çekleştirme görevlisi olup, harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar.

(3) Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini

yürütürler.
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(4) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına

ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer

gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrol-

lerden sorumludurlar.

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri

MADDE 23 – (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edi-

lenleri ilgililerine iade etmek.

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere

vermek veya göndermek.

ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne

uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız

olarak düzenlemek.

d) 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri,

belirtilen sürelerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

e) Veznenin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen

sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında

öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan mu-

hasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini iste-

mek.

ğ) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı

devir almak.

h) Muhasebe birimini yönetmek.

ı) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları

MADDE 24 – (1) Muhasebe yetkilileri;

a) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından

ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen

değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında

ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tu-

tarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

d) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak,

muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
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e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı

devralırken göstermediği noksanlıklardan,

f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre

kontrol etmekten,

g) Yetkili mercilere hesap vermekten,

sorumludurlar.

(2) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları,

görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

(3) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin

fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesi uyarınca yapması

gereken kontrollerle sınırlıdır.

Bildirimde bulunmama ve süresinde ödeme yapmamanın sonuçları

MADDE 25 – (1) Takip eden ayın 20’sine kadar ödenmeyen hazine payı ile bu Yönet-

meliğin 5 inci maddesi hükmünce yılsonu karlarından genel bütçeye aktarılacak tutarlar, za-

manında yatırılmadığı taktirde 6183 sayılı Kanundaki usullere göre aylık % 1 zamlı olarak

ödenir. Hesaplanan zam döner sermayelerin harcama yetkilisinden ve muhasebe yetkilisinden

yarı yarıya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz.

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payının süresinde ödenmemesi ha-

linde, işletmenin harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilileri ortaklaşa sorumlu olup, ödemelerin

geciktirilmesi halinde ödenmesi gereken tutarlar % 5 cezai faizle birlikte kendilerinden tahsil

olunur.

Yetkisiz tahsil ve ödeme yapılamayacak haller ile birleşemeyecek görevler

MADDE 26 – (1) Kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya

tüzel kişi işletme adına tahsilat ve ödeme yapamayacağı gibi muhasebe hizmeti de veremez.

(2) Usulüne göre atanmadığı hâlde muhasebe hizmetlerinden bir kısmını veya tamamını

kendiliğinden yapanlar ile yapılması konusunda emir veren yöneticiler hakkında, Sayıştay ta-

rafından belirlenecek malî sorumlulukları saklı kalmak üzere, adlî ve idarî yönden de ayrıca

işlem yapılır.

(3) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.

Gelirlerin ve alacakların takibi ile tahsil sorumluluğu

MADDE 27 – (1) Alacakların takip edilerek tahsil edilebilir hâle getirilmesi Gerçek-

leştirme görevlisinin görev ve sorumluluğundadır.

(2) Muhasebe yetkilisi, alacakların takibi için gerekli bilgileri ve belgeleri düzenli olarak

işletmeye vermekle yükümlüdür.

(3) Muhasebe yetkilisi, ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hâle

gelmiş gelir ve alacakları ilgili hesaplara kaydederek, nakden veya mahsuben tahsil edilme-

sinden sorumludurlar.

(4) Alacakların takibinden vazgeçilmesinde Kanunun 79 uncu maddesi hükmüne göre

işlem yapılır.
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Para ve para ile ifade edilen değerlerin muhafazasında sorumluluk

MADDE 28 – (1) Muhasebe yetkilileri; muhasebe birimlerine teslim edilen para ve

parayla ifade edilen değerlerin ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde alınmasını, muhafaza

edilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Muhasebe

yetkilileri; ilgili mevzuatında öngörülen süreler içinde ve belirsiz günlerde vezneyi kontrol

ederek kayıp ve noksanlık olmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu görevin

gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve noksanlıklardan genel

hükümlere göre sorumludurlar.

(2) Yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düşmesi gibi afet hâlleri ile savaş veya askerî

ve idarî sebeplerle tahliye ya da hırsızlık gibi nedenlerle veznede kayıp veya noksanlık meydana

gelmesi hâlinde, muhasebe yetkililerince durum derhal en yakın amire yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca, olaya ilişkin delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır. Sorumluluğun ibrası

için, muhasebe yetkilileri olayı öğrendikleri günden itibaren en geç 15 gün içinde, bağlı ol-

dukları idareye başvurur. Bu durumda muhasebe yetkilisinin sorumluluğu, bağlı olunan idarenin

üst yöneticisinin görüşleri alınarak Sayıştay tarafından hükme bağlanır.

Hesap verme sorumluluğu

MADDE 29 – (1) Her türlü işletme kaynağının elde edilmesi, muhafazası ve kullanıl-

masında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun ola-

rak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kö-

tüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mer-

cilere hesap vermek zorundadır.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri

MADDE 30 – (1) Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen

değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mu-

temedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri, bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yet-

kilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisinin muvafakatı alınarak seçilecek personel, har-

cama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilir. Muhasebe yet-

kilisi mutemetleri hakkında, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Taşınır işlemleri

MADDE 31 – (1) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde

ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık he-

saplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından

düzenlenen belgelerin bir nüshasının muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

Ambar sayım işlemleri

MADDE 32 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin ambarı, her malî yılın sonunda ve har-

cama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda harcama yetkilisince görevlendirilecek

bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır.
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(2) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, normal fireler

dışında, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın eksil-

mesi, kullanılmaz hâle gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hak-

kında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, taşınır işlem fişi düzenlenerek

kayıtlara alınır.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

MADDE 33 – (1) Taşınır kayıtları, harcama yetkilisi adına taşınır kayıt ve kontrol yet-

kilisi tarafından tutulur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevi memuriyet veya çalışma un-

vanına bağlı değildir.

(2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi tarafından, taşınır kayıt ve iş-

lemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve nite-

liklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin izin veya

hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev işletmenin diğer personeli

tarafından yerine getirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır

kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi mümkündür.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 34 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır kayıt ve işlemlerini yürütmek.

b) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve ni-

teliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma

verilmeyen taşınırları tasnifli, tertipli bir durumda sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza

etmek.

c) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,

bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları

harcama yetkilisine bildirmek.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari

stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayım-

larını yapmak ve yaptırmak.

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planının yapılmasına yardımcı olmak.

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların hesabını muhasebe yetkilisine sunmak.

ı) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı talimat-

larına dayanarak alındı karşılığında ilgililere vermek.
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i) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek.

j) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonuna muayene et-

tirmek ve ambara girişlerini düzenlemek.

k) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tuta-

nakları düzenlemek.

l) Kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri

yapmak üzere harcama yetkilisine bildirmek.

m) Harcama yetkilisi veya diğer yetkililerin vereceği işleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

İdari ve Mali İşlemlere İlişkin Hükümler

Görevde yükselme ve unvan değişikliği

MADDE 35 – (1) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne tahsisli kadrolarda istihdam

edilen 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeller Bakanlık

görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatına tabidir.

Atama ve yer değiştirme

MADDE 36 – (1) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne tahsisli kadrolarda istihdam

edilen personellerin atama ve yer değiştirme işlemleri genel hükümlere göre yapılır.

Disiplin işlemleri

MADDE 37 – (1) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne tahsisli kadrolarda istihdam

edilen veya döner sermaye teşkilatında görevlendirme usulüyle çalıştırılan personel hakkında

genel hükümler ve Bakanlık disiplin amirleri mevzuatı uygulanır.

Görevlendirme işlemleri

MADDE 38 – (1) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne tahsisli kadrolarda istihdam

edilen veya döner sermaye teşkilatında görevlendirme usulüyle çalıştırılan personelin görev-

lendirilmesinde veya görevden alınmasında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ödemelerin yapılmasında öncelik

MADDE 39 – (1) İşletmelerin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâ-

linde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, bu ödemelerin yapıl-

masında sırasıyla;

a) Özlük haklarına ilişkin ödemelere,

b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç,

prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,

c) Çeşidine bakılmaksızın Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarın altındaki giderlere

ilişkin ödemelere,

ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemle-

rine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi ge-

reken hizmetlere ilişkin ödemelere,

öncelik verilir.
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(2) İşletmelerin nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeler, ödeme emri

belgelerinin muhasebe biriminin kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır. Ödeme emri belgesi ve

eki belgeler üzerinde 61 inci maddeye göre yapılan kontroller sonucunda noksanlığı tespit edi-

lerek tamamlanmak üzere işletmelerin ilgili birimine iade edilen ödeme emri belgelerindeki

tutar, noksanlık tamamlanarak muhasebe birimi kayıtlarına alınır ve yeni giriş sırasına göre

ödenir.

Avans işlemleri

MADDE 40 – (1) Tahakkuk ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasını beklemeyecek ka-

dar acele olan çeşitli giderler için harcama yetkilisince görevlendirilecek mutemetlere, her yıl

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile genel bütçeli kurum ve kuruluşların harcama yetkilisi mu-

temetleri için belirlenen tutara kadar avans verilebilir.

(2) Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, işin tamamlanması halinde bir

aylık sürenin bitimini beklemeden muhasebe birimine vermek ve üzerinde kalan avans artığını

nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avans-

ları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorunda-

dır. Aksi takdirde avans bakiyesini zimmetine geçirmiş sayılarak mutemet hakkında kanuni

soruşturma yapılır.

(3) Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri muhasebe birimine ve-

rilmeyen veya belgeleri muhasebe birimine verilmesine rağmen mali yıl sonuna kadar muha-

sebe birimince incelenmemesi nedeniyle mahsubu yapılmayan avans tutarları bu sürede mahsup

edilir. Mahsuba ilişkin harcama belgeleri avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yı-

lının son günü arasındaki bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu süre sonunda mutlaka

tahsil edilir.

(4) Mutemedin herhangi bir sebeple bu görevden ayrılması hallerinde üzerindeki avans

tamamen kapatıldıktan sonra yeni mutemede avans verilir.

İhale işlemleri

MADDE 41 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış

işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fık-

rasına dayanılarak 15/06/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) İşletmelerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme-

leri Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihalelere, işletmelerin muhasebe birimlerinden ko-

misyon üyesinin katılmaması esas olmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hük-

müne istinaden, idarelerde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması nedeniyle ihale

yetkilisince muhasebe birimlerinden üye istenilmesi hâlinde en az bir personel görevlendirilir.

Fiyat tespiti

MADDE 42 – (1) İşletmelerde üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti;

hammadde ve malzeme, işçilik, yolluk, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kârdan
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oluşturulmak suretiyle maliyet fiyatlarının altında olmamak şartıyla ve piyasa fiyatları da göz

önünde tutularak her mali yıl başında fiyat kataloğu hazırlanır. Bu katalog müdürün teklifi ve

Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Yıl içinde maliyet artışları nedeniyle fiyat kataloğunda müdürün teklifi ve Bakan

onayı ile değişiklik yapılabilir.

Sipariş alınması

MADDE 43 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınacak mal ve hizmetlerin

siparişleri işletme müdürlüğüne yapılır. Sipariş alınarak yapılacak mal ve hizmet satışında si-

pariş bedelinin en az % 10’u peşin, geri kalanı işin tesliminde alınır.

(2) Bakanlığın ihtiyaç ve talepleri nedeniyle siparişlerin gecikmesi halinde siparişi veren

gerçek ve tüzel kişiler işletmeden herhangi bir hak talep edemezler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defterler ve Kayıt Usulleri

Kayıt usulleri

MADDE 44 – (1) İşletmede tutulacak defterler, kullanılacak belgeler ve muhasebe ka-

yıtlarında 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Gayrisafilik ilkesi

MADDE 45 – (1) Gelir ve giderler, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi ka-

rarlaştırılmadıkça gayrisafi olarak kaydedilir.

Kaybedilen alındılar için verilecek kayıt örnekleri

MADDE 46 – (1) Muhasebe birimlerince, gerek emanet suretiyle, gerek herhangi bir

nedenle ya da mahsuben tahsil olunan paralar ile her ne suretle olursa olsun teslim alınmış her

türlü değerlere karşılık verilmiş olan alındıların, ilgilileri tarafından kaybedildiği bir dilekçe

ile bildirildiği takdirde, ilgili defterdeki kayıtları karşısına ve dip koçanının arkasına açıklama

yapılmak sureti ile kaybedilen alındının bir örneği dilekçelerin altına veya arkasına yazıldıktan

ve onaylandıktan sonra kendilerine verilir. Yatırılan para veya değerlerin geri verilmesi gerektiği

takdirde, bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılır.

Kaybedilen, kullanılmayacak hale gelen alındı ve çekler hakkında yapılacak işlem

MADDE 47 – (1) Kullanılmamış her türlü alındı ve çek ciltleri ya da yaprakları kay-

bedildiği veya kullanılamayacak hâle geldiğinde, durum bir tutanakla tespit edilir. Konuyla il-

gili olarak yapılan inceleme sonucu belirtilerek, söz konusu alındı ve çeklerin numaraları gös-

terilmek suretiyle Maliye Bakanlığına bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır. Ayrıca

çeklerin numaraları gösterilmek suretiyle durum muhasebe biriminin hesabının bulunduğu ban-

kaya da bildirilir. Kullanılamayacak hâle gelen çekler düzenlenecek bir tutanakla imha edilmek

üzere bankaya teslim edilir.

Alındı, çek ve benzeri belgelerin iptali

MADDE 48 – (1) Seri ve sıra numarası taşıyan alındı, çek ve benzeri belgelerden hatalı

düzenlenme nedeniyle iptal edilmesi gerekenler; sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru çizilen
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iki paralel çizgi arasına “İptal” ibaresi yazılmak suretiyle iptal edilir. Ayrıca, iptal edilen bu

belgelerin arkasına iptal gerekçesi de yazılarak muhasebe birimi veznesinde düzenlenen alın-

dılar muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından, vezne dışında düzenlenen muhasebe yetkilisi

mutemedi alındıları ise muhasebe yetkilisi mutemedi ile birim yetkilisi tarafından imzalanır.

İptal edilen dip koçanlı alındı, çek ve benzeri belgeler dip koçanına iliştirilmek suretiyle mu-

hafaza edilerek saklanır.

Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi

MADDE 49 – (1) Yevmiye kayıtlarında meydana gelebilecek her türlü yanlışlık ancak

muhasebe kaydıyla düzeltilir.

(2) Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde, yanlış rakam

ve yazının üzeri okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba

doğrusu yazılmak suretiyle düzeltilir.

(3) Defterlere geçirilen kayıtlar kazınmak, çizilmek veya silinmek suretiyle okunamaz

hâle getirilemez.

Başka defter ve belge düzenlenmesi ve kullanılması

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki İşletmeler, faaliyet alanlarına ve diğer

nedenlerden doğacak ihtiyaçlarına göre 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen defter

ve belgelerden başka, defter ve belgeler düzenleyip kullanabilirler.

Defter ve belgelerin bilgisayarla düzenlenmesi

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen defter ve belgeler

01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 595 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre belir-

tilen bilgileri kapsamak kaydıyla adedine bağlı kalınmaksızın bilgisayarla düzenlenebilir. Bil-

gisayar ortamında düzenlenen defter ve belgeler çıktıları alındıktan sonra dosya içerisinde mu-

hafaza edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumlulukların Devri ile

İşletmelerin Tasfiyesine Yönelik Hükümler

Muhasebe yetkilileri arasındaki devir işlemleri

MADDE 52 – (1) Muhasebe yetkilileri, görevlerinden her ne suretle ayrılırsa ayrılsın,

yerine asil veya vekil olarak gelen ya da bırakılan memura yönetim dönemine ait hesaplar ile

kendisinden önceki muhasebe yetkilisinden aldığı hesaplara ait devri, 01/05/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda vermek zorundadır.

(2) Muhasebe yetkilileri, yerlerine vekil tayin edilmeden görevlerinden ayrılamazlar.

Ancak, zorunlu nedenler veya görev alanları içerisinde yapacakları denetim ve incelemeler

için işlemlerden doğacak sorumluluk kendilerine ait olmak üzere en çok bir gün süre ile vekil

tayin edilmeden görevlerinden ayrılabilirler.
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(3) Tayin, emeklilik gibi hâller ile geçici görev, kısa süreli askerlik, aylıksız izin, hastalık

izni gibi iki aylık süreyi aşacağı önceden bilinen ayrılmalarda görevinden ayrılan muhasebe

yetkilisi, yerine asil veya vekil olarak gelen muhasebe yetkilisine 01/05/2007 tarihli ve 26509

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönet-

meliğinin eki Ek-6’da yer alan “Devir Cetvelini’’ düzenleyerek ayrıntılı devir vermek zorun-

dadır.

(4) Devir cetvelinin düzenlenmesinden önce asil veya vekil olarak göreve başlayan mu-

hasebe yetkilisi; hazır değerler, değerli kâğıtlar, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu

gibi değerleri sayarak teslim alır. Sayımda çıkan miktarlar, bu değerlere ait defterler üzerinde

gösterilmekle beraber durum sayım tutanakları ile de tespit edilir. Sayımlarda, sayım tutanakları

beşer nüsha düzenlenerek devir cetveline eklenir. Defter ve tutanaklar, devir veren ve alan ta-

rafından imzalanır. Bundan sonra bir yazı ile, o günün sonu itibarıyla banka mevcudu sorularak

bankadan bildirilen miktarın, banka hesabı defteri kayıtlarına uygunluğu sağlandıktan sonra

her iki muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Aynı gün bankaya ikinci bir yazı yazılarak,

devir tarihinden itibaren görevinden ayrılan muhasebe yetkilisinin yerine asil veya vekil olarak

atanan muhasebe yetkilisinin kimliği ile tatbiki imzası bildirilir. Mührü tutanakla teslim alan

yeni muhasebe yetkilisi fiilen görevine başlar.

(5) Ayrılan muhasebe yetkilisi, ayrıldığı tarih itibarıyla hesap ve defter kayıtlarını ta-

mamlatarak her ikisi arasında uygunluk sağlar. Muhasebe birimi hesapları Sayıştay tarafından

yerinde incelenecek ise önceki aylara ait belgeler, düzenlenecek beş nüsha tutanakla mühürlü

torbalar içinde yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir ve tutanaklar devir cetvellerine eklenir.

İçinde bulunulan aya ait belgeler ise kayıtlarla karşılaştırılarak yeni muhasebe yetkilisine teslim

edilir.

(6) Yukarıda belirtilen işlemler yapılıp kasa, vezne ve ambar sayımları sonucu kayıtlara

göre noksan veya fazla çıkan tutarlar, ilgili hesaplara kaydedilerek kayıtlar günlük hâle getirilir

ve bu kayıtlara göre aşağıda açıklandığı şekilde devir cetveli düzenlenir:

a) Tablo 1: Devrin yapıldığı günün sonu esas alınarak, her hesabın devir tarihine kadar

olan borç ve alacak toplamları ile artıkları alınır. Bu artıkların yevmiye ve büyük defter kayıt-

larına uygun olması gerekir.

b) Tablo 2: Devrin yapıldığı aybaşından devir tarihine kadar olan tahsilat, harcama,

mahsup ve göndermeye ilişkin belgelerden noksan çıkanlar yevmiye tarih ve numarasına göre

kaydedilir.

c) Tablo 3: Ön ödemeler hesap isimlerine göre kaydedilir.

ç) Tablo 4: Üç numaralı tabloda belirtilen ön ödemelerden süresinde mahsup edilme-

yenlerin ayrıntısı sütun başlıklarına göre kaydedilir.

d) Tablo 5: Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar; bunlardan tahsil, terkin, nakil ve

mahsuplar ile henüz tahsil edilmeyen alacak artıkları, sütun başlıklarına göre kaydedilir.

e) Tablo 6: Beş numaralı tabloda belirtilen alacaklardan zamanaşımına uğramış olan-

ların ayrıntısı sütun başlıklarına göre kaydedilir.
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f) Tablo 7: Muhasebe biriminde mevcut olan ve alındı kayıt defterinde kayıtlı bulunan

alındı ve benzeri belgelerden kullanılmış ve kullanılmamış olanlar sütun başlıklarına göre kay-

dedilir. 5 yıl öncesine kadar kullanılmış olan alındı ve benzeri belgelerin dip koçanları teslim

edilir ve alınır.

g) Tablo 8: Denetim elemanları tarafından yapılan denetimler sonucunda düzenlenen

ve denetim raporları dosyasında saklanması gereken rapor ve yazılar ile kitap ve benzeri ya-

yınlar sütun başlıklarına göre kaydedilir.

ğ) Yukarıda belirtilen tablolar 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ekler bölümünde

olup, bu Tabloların yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde, aynı bilgileri taşıyan liste dü-

zenlenerek cetvele bağlanır ve bu husus ilgili tabloda “listesi eklidir” şeklinde belirtilir.

(7) Kesin veya uzun süreli ayrılma sayılmayan ve iki aydan kısa süreli geçici görev ya da

hastalık gibi nedenlerle ayrılmalarda ayrıntılı devir yapılmaz ve devir cetveli düzenlenmez.

Bu gibi ayrılmalarda, ayrılan muhasebe yetkililerinin yerlerine bırakacakları vekil memurlar,

vekâlet edecekleri süre içindeki işlemlerden sorumlu olacaklarından, kayıtlara göre kasa ve

veznede bulunan değerleri sayarak teslim alırlar. Sayım işi, bu değerlere ait yardımcı hesap

defterlerinin devir tarihine rastlayan sayfasına tutanak şeklinde yazılarak, devir veren ve devir

alan muhasebe yetkilisi ile veznedar tarafından imzalanır. Mührü tutanakla teslim alan yeni

muhasebe yetkilisi fiilen görevine başlar. Geçici ayrılmalarda bankaya yazılacak yazı ayrılan

muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır.

(8) Geçici ayrılmanın, herhangi bir nedenle uzun süreli ayrılmaya dönüşmesi ya da

Hastalık, ölüm ve tutuklanma gibi nedenlerden dolayı veya devir vermekten kaçınma hâllerin-

de, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 586 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(9) Muhasebe yetkilisinin devir vermeden ayrılması halinde; devir vermeden ayrılan

muhasebe yetkilileri, yeni atandıkları yerlere gittiklerinde işe başlayamayacaklarından ve emek-

li ve açığa alınma aylıkları dâhil aylık alamayacaklarından, muhasebe yetkililerinin devir ver-

meden ayrılmamaları; devir alan muhasebe yetkilisinin de, devir aldığı hesaplarda bir noksanlık

görüldüğü takdirde kendisi sorumlu olacağından, devir sırasında hesaplar üzerinde ayrıntılı in-

celeme yapması ve ayrılan muhasebe yetkilisinin devir vermemesi hâlinde bu durumu maaş

nakil ilmühaberinde belirtmesi gerekir.

Görev, yetki ve sorumlulukların muhasebe yetkilisi yardımcılarına devri

MADDE 53 – (1) Muhasebe yetkilileri, kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetki-

lerinden bir kısmını yardımcılarına devredebilirler.

(2) Muhasebe yetkilileri hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev

ve yetki devri yapılanlar ile muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetkilisi

mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisi hakkında da uygulanır.

(3) Muhasebe yetkilileri devrettikleri görev ve sorumlulukların, yardımcılar tarafından

usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekle yükümlüdür.
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(4) Devredilen görev ve yetki sınırları içerisinde olmakla birlikte, yardımcılar tarafından

tereddüde düşülen konulardaki işlemler, uygun bulunması hâlinde muhasebe yetkilileri tara-

fından sonuçlandırılır.

Veznedarlar arasındaki devir işlemleri

MADDE 54 – (1) Veznedarların ayrılmalarında kasa hesabı defteri toplamı alınarak

veznede bulunması gereken para, eski veznedar tarafından yeni veznedara devredilir ve yar-

dımcı hesap defteri toplamını gösteren son sayfasında gerekli açıklama yapılarak altı, muhasebe

yetkilisi ve veznedarlar tarafından imzalanır. Bu işlem veznede bulunan tüm değerler için de

yapılır. Ayrılan memura bu devrin onaylı bir örneği verilir.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri arasındaki devir işlemleri

MADDE 55 – (1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlerinden geçici veya kesin

olarak ayrılmalarında, ayrılan mutemet ile yeni mutemet arasında aşağıda açıklandığı şekilde

devir işlemi yapılır.

a) İzin, hastalık gibi nedenlerle iki aydan daha kısa süreli ayrılmalarda, kasa defterinin

günlük toplamı alınarak veznede bulunması gereken para, eski muhasebe yetkilisi mutemedi

tarafından yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir ve deftere açıklama yapılarak, mu-

hasebe yetkilisi ve muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından imzalanır. Bu işlem veznede bulu-

nan diğer değerler için de yapılır.

b) İki aydan daha uzun süreli geçici ayrılmalar veya kesin ayrılmalarda, kasa defteri

ile vezne ve ambarlarda muhafaza edilen diğer değerlere ilişkin yardımcı defterlerin toplamı

alınarak vezne ve ambarlarda bulunması gereken para ve değerler, yardımcı defterlerle birlikte

eski muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir.

Yapılan bütün devir işlemleri, kasa defteri ve diğer yardımcı defterlerin ilgili sayfasına gerekli

açıklamalar yazılarak gösterilir, yeni ve eski muhasebe yetkilisi mutemetleri ile muhasebe yet-

kilisi tarafından imzalanır. Ayrıca, yapılan devirler ayrıntılı olarak tutanağa kaydedilir ve ayrılan

muhasebe yetkilisi mutemedine bu devir tutanağının onaylı bir örneği verilir.

c) Vezne ve ambarlarda muhafaza edilen kullanılmış alındı nüshaları ile kullanılmamış

alındı ve çek ciltleri de yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir.

ç) Devir işlemi, aksine bir hüküm belirtilmediği sürece iki gün içinde tamamlanır.

(2) Görevinden kesin olarak ayrılacak olan muhasebe yetkilisi mutemedi, yukarıda be-

lirtildiği şekilde muhasebe yetkilisine hesabını vererek ibra edilmedikçe görevinden ayrılamaz.

Devir ve teslim işlemlerinde süre

MADDE 56 – (1) Muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi gibi

para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir teslim işlemlerinde 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği ile 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

hükümleri uygulanır.

(2) Devir süresi; muhasebe yetkilileri için yedi, muhasebe yetkili mutemetleri için iki

gündür.
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İşletmelerin birleştirilmesi, devir ve tasfiye işlemleri

MADDE 57 – (1) İşletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine

ve tasfiye edilmesine Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün teklifi üzerine, Bakan yetkilidir.

(2) Üç yıl üst üste zarar eden işletmelerin durumları bir raporla tespit edilerek merkez

müdürlüğünün teklifi ve bakanın onayıyla faaliyetine son verilebilir. İşletme devir veya tasfi-

yeye tabi tutulur. Tasfiye ve devir işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kontrol ve Denetim

Kontrol ve denetimin amacı

MADDE 58 – (1) İşletmelerde kontrol ve denetimin amacı;

a) Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yö-

netilmesini,

b) İlgili mevzuata uygun olarak faaliyet gösterilmesini,

c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

ç) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edi-

nilmesini,

sağlamaktır.

Muhasebe yetkililerinin ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde yapacakları kontroller

MADDE 59 – (1) Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

kontrol etmekle yükümlüdürler.

(2) Muhasebe yetkilileri, yukarıda belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme ya-

pamaz; ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda

sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması hâlinde ödeme yapamaz ve ödemeye zor-

lanamaz.

(3) Muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi eki belgelerin, ödemesi yapılacak giderin

çeşidine ve alım şekline göre 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngö-

rülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlan-

masını kontrol etmekle sorumlu olup, belgelerin alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş ba-

zında miktar veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve doğ-

ruluğundan sorumlu değildir.

(4) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir malî işlemin mu-

hasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura,

alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas ra-

kamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçil-
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mesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştir-

meye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kay-

dedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır.

Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri

düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup, muhasebe yetkililerinin bu

belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır.

(5) Muhasebe yetkilileri, ön ödemeler ile geri verilecek para ve para ile ifade edilen

değerlere ilişkin olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ve ekleri üzerinde de birinci

fıkradaki hususları kontrol etmekle yükümlüdürler.

Ön malî kontrol

MADDE 60 – (1) Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi

aşamasında yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu

çerçevesinde, harcama birimleri tarafından yerine getirilir.

(2) Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişil-

mesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

(3) Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama bi-

rimleri tarafından işletmenin bütçesi, kullanılabilir ödenek tutarı ve mevzuat hükümlerine uy-

gunluğu yönlerinden kontrol edilir.

(4) Harcama yetkilileri; yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst ka-

deme yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri

belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen ger-

çekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar.

Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine

“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür.” şerhi düşülerek imzalanır.

(5) Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tabi tutulmuş olması, harcama yetkilileri

ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(6) Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi hâlinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir

görüş yazısı yazılarak kontrole tabi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine

gönderilir. Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar

ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzel-

tilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.

Ödeme öncesi kontrol süresi

MADDE 61 – (1) Ödeme emri belgeleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren,

en geç yedi iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek işletmenin nakit

mevcudu dikkate alınmak suretiyle tutarları hak sahiplerine nakden veya çek düzenlenmek ya da

banka hesabına aktarılmak suretiyle ödenir. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki

belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü

izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata

veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna

kadar incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi gerçekleştirilir.
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(2) Hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek

suretiyle bankadan yapılabilecek ödeme tür ve tutarları ile kontrol, muhasebeleştirme ve ödeme

süresini yeniden belirlemeye, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Denetim

MADDE 62 – (1) İşletmeler, Bakanlık denetim elemanları, Maliye Bakanlığı, Merkez

Müdürlüğü ve Sayıştay tarafından denetlenir.

(2) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belgelerin Sayış-

taya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik ile Kamu İdaresi

Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildiril-

mesi Hakkında Usul ve Esaslar hükümlerince; işletmelerin mali karar ve işlemlerine ilişkin,

elektronik ortamda üretilenler dahil, her türlü kayıt, belge ve bilgiler, üst yöneticiler veya gö-

revlendireceği harcama yetkilileri ile muhasebe yetkilileri tarafından denetime hazır olarak

bekletilir. Denetime hazır olarak bekletilen belge ve bilgilerden denetim ekibi tarafından gerekli

görülenler, Sayıştay Başkanlığının talebi üzerine bu görevlilerce Sayıştaya gönderilir.

(3) İşletmeler, iç denetim kapsamında sayılırlar. Kanunun iç denetime ilişkin hükümleri

ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık iç denetçileri tarafından iç denetime tabi tutulurlar.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gider-

meye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 19/9/2008 tarihli ve 27002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Taşınır ve taşınmazlar ile hak ve yükümlülüklerin devri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci mad-

desinin dördüncü fıkrası ile Bakanlığa devredilen ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan

faaliyet alanları dışında kalan döner sermaye işletmeleri, devredilinceye veya tasfiye edilinceye

kadar faaliyetlerine devam eder.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ

MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

(AB/168/2013)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli
motosikletlerin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun-
luğunu yerine getirmek üzere; bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve
ayrı teknik ünitelerin tip onayı ile ilgili idari ve teknik şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, kapsamında onaya tabi olan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üni-
telerin ve söz konusu araçların parça ve donanımının piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili şart-
ları belirlemektedir.

(3) Bu Yönetmelik;
a) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen tüm yeni motorlu araçların, aksam, sistem, ve

ayrı teknik ünitelerin tip onayı için idari ve teknik şartları,
b) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ve Ek I’de “L kategorisi araçlar” olarak kate-

gorize edildiği şekliyle, bir veya daha fazla aşamada tasarlanan ve yapılanlar da dahil olmak
üzere, karayollarında seyretmesi amaçlanan tüm iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar ve dört
tekerlekli motosikletler ve bu tür araçlar için tasarımlanmış ve yapılmış aksam, sistem, ve ayrı
teknik üniteler ile söz konusu araçların parçalarını ve donanımlarını ve 4 üncü maddede ve
Ek I’de kategorize edildiği şekliyle; x = 1, 2 veya 3 olmak üzere L3e-AxE kategorisi enduro
motosikletleri, x = 1, 2 veya 3 olmak üzere L3e-AxT kategorisi trial motosikletleri ve L7e-B
kategorisi her arazide gidebilen ağır dört tekerlekli motosikletleri,

kapsar.
(4) Bu Yönetmelik, münferit araçların onayı için uygulanmaz. Ancak, münferit onay

veren Onay Kuruluşu; araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için ilgili ulusal hükümler
yerine bu Yönetmelik kapsamında verilen tip onayını kabul eder.

(5) Bu Yönetmelik aşağıdaki araçları kapsamaz:
a) Azami tasarım hızı 6 km/saat’i aşmayan araçlar.
b) Özellikle fiziksel engellilerin kullanıma yönelik tasarlanmış araçlar.
c) Sadece yaya kontrolü için tasarlanmış araçlar.
ç) Sadece yarışlarda kullanılması için tasarlanmış araçlar.
d) Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye, kamu düzenini korumaktan sorumlu kuv-

vetler ve acil tıbbi yardım vermekle görevli kurumların kullanması için tasarımlanmış ve ya-
pılmış araçlar.

e) Tarım ve ormancılık araçlarının onayına ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin
14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının
Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğe (AB/167/2013) tabi tarım
veya ormancılık araçları, 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-
rayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz
ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yö-
netmeliği (97/68/AT)’ne ve 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ma-
kina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’ne tabi makineler ve MARTOY’a tabi motorlu araçlar.
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f) Öncelikli olarak karayolu dışında kullanılması amaçlanan ve asfaltlanmamış yüzey-
lerde seyretmek üzere tasarlanmış motorlu araçlar.

g) Azami sürekli anma gücü 250W veya daha az ve gücü pedal çevrilmeye ara verilince
veya devamlı olarak azalıp nihayetinde 25 km/s’e ulaşmadan önce kesilen bir yardımcı elektrik
motoru ile donatılmış pedal destekli bisikletler.

ğ) Kendi kendini dengeleyen araçlar.
h) En az bir oturma yeriyle donatılmış olmayan araçlar.
ı) Sürücü veya yolcu için R noktasının yüksekliği L1e, L3e ve L4e kategorileri için

≤ 540 mm ve L2e, L5e, L6e ve L7e kategorileri için ≤ 400 mm olan herhangi bir oturma yeriyle
donatılmış araçlar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü
maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak,

b) 15/1/2013 tarihli ve (EU) No 168/2013 sayılı İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araç-
ların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi hakkında
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına pa-
ralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) AB tip onayı: Bir onay kuruluşu tarafından, herhangi bir araç, sistem, aksam veya

ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmeliğin ilgili idari hükümlerini ve teknik şartlarını karşıladı-
ğına dair onay verilmesi prosedürünü,

c) AB tip onayı belgesi: Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatındaki
veya bu Yönetmelikte ya da bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta atıfta bulunulan
ilgili BM/AEK Regülasyonlarında belirtilen bildirim formunu,

ç) AİTM Yönetmeliği: 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

d) Aksam: Aracın bir parçası olmak üzere tasarlanan ve araçtan bağımsız olarak bu Yö-
netmelik doğrultusunda veya söz konusu mevzuatta bunun için açık hükümler varsa bu Yö-
netmelik uyarınca kabul edilen mevzuat ya da uygulama mevzuatı doğrultusunda tip onayı ala-
bilecek ve bu Yönetmeliğin veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen bir mevzuatın ya da
uygulama mevzuatının şartlarına tabi olan herhangi bir tertibatı,

e) Aksam tip onayı: Araçtan bağımsız olarak bir aksamın ilgili idari hükümleri ve teknik
şartları karşıladığına dair Onay Kuruluşu tarafından verilen tip onayını,

f) Araç tamir ve bakım bilgileri: Aracın teşhis, servis, muayene, periyodik izleme, tamir,
yeniden programlama ve yeniden ilk haline getirilmesi için gerekli olan ve bu tür bilgilerin
sonraki bütün değişikliklerini ve eklentilerini içeren, yetkili bayilere ve tamircilere imalatçıların
sağladığı, araçlar üzerinde bulunan parçaların ve donanımın takılması için gerekli olan bütün
bilgileri de içermekte olan bütün bilgileri,

g) Araç tipi: En az aşağıdaki temel hususlar bakımından aralarında fark olmayan, belirli
bir kategorinin varyant ve versiyonlarını da içeren bir grup aracı,

1) Kategori ve alt kategori,
2) İmalatçı,
3) Ana aksamın takıldığı şasi, çerçeve, alt çerçeve, taban sacı veya yapı,
4) İmalatçı tarafından verilen tip belirlemesi,
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ğ) Araç üzerinde teşhis (OBD) sistemi: Bilgisayar hafızasında saklanan hata kodları
vasıtasıyla muhtemel arıza alanını tespit etme kapasitesine sahip olan bir sistemi,

h) AT: Avrupa Topluluğunu,
ı) Aydınlatmanın otomatik açılması: Kontak anahtarı veya motor açma-kapama anahtarı

açık pozisyondayken açılan bir aydınlatma sistemini,
i) Ayrı teknik ünite: Aracın bir parçası olmak üzere tasarlanan, bu Yönetmeliğin veya

bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen herhangi bir mevzuatın ya da uygulama mevzuatının şart-
larına tabi olan ve ayrıca tip onayı alabilen, fakat bu onayın ancak ilgili mevzuatta bu yönde
açık hükümler olması halinde alınabildiği bir tertibatı,

j) Ayrı teknik ünite tip onayı: Bir veya birden fazla belirli araç tipine ilişkin ayrı teknik
ünite tipinin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığına dair Onay Kuruluşu tarafından
verilen tip onayını,

k) Azami net güç: Deney tezgâhındaki bir yanmalı motorun krank milinin veya buna
eşdeğer aksamının ucundaki azami gücü,

l) Azami sürekli anma gücü: BM/AEK Regülasyonu 85’te belirtildiği şekliyle, bir elek-
trik motorunun çıkış milindeki azami otuz dakika gücü,

m) B5: Yüzde 5 biyodizel ile yüzde 95 petrol kökenli dizelden oluşan yakıt karışımını,
n) Bağımsız operatör: Araçların tamir ve bakımında doğrudan veya dolaylı olarak yer

alan yetkili bayiler ve tamirciler dışında kalan tamircileri, tamir donanımının, alet veya yedek
parçaların imalatçıları veya dağıtıcıları, teknik bilgileri yayımlayanlar, otomobil kulüpleri, yol
kenarı yardım operatörleri, muayene ve deney hizmetleri veren operatörler, alternatif yakıtlı
araçların donanımının montajcıları, imalatçıları ve tamircilerine eğitim veren operatörlerin yer
aldığı üstlenicileri,

o) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ö) Birleşik fren sistemi: Aşağıdaki anlamlarda kullanılan sistemi;
1) L1e ve L3e kategorisi araçlar için: Farklı tekerleklerdeki en az iki frenin tek bir kont-

rolün harekete geçmesiyle devreye girdiği bir servis freni sistemi,
2) L4e kategorisi araçlar için: En azından ön ve arka tekerleklerdeki frenlerin tek bir

kontrolün harekete geçmesiyle devreye girdiği bir servis freni sistemi (eğer arka tekerlek ve
sepet tekerleği aynı fren sistemiyle çalıştırılıyorsa bu arka fren olarak kabul edilir),

3) L2e, L5e, L6e ve L7e kategorisi araçlar için: Tüm tekerleklerdeki frenlerin tek bir
kontrolün harekete geçmesiyle devreye girdiği bir servis freni sistemi,

p) Biyodizel: Sürdürülebilir yöntemlerle üretilen ve uzun alkil esteri zincirleri içeren
bitkisel veya hayvansal yağ kökenli dizeli,

r) Biyodizelli esnek yakıtlı araç: Mineral dizel veya mineral dizel-biyodizel karışımıyla
çalışabilen esnek yakıtlı bir aracı,

s) Biyometan: Organik kaynaklardan üretilen yenilenebilir bir doğalgazı (başlangıçtaki
“biyogaz” içindeki karbondioksit, siloksanlar ve hidrojen sülfür (H2S) gibi kirleticileri alan ve
“biyogaz/biyometan” süreci adı verilen bir süreçle temizlenir),

ş) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,
t) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile taraf olunan, BM/AEK İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araç-
lara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının
Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair
Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

u) Buharlaşma emisyonları: Bir motorlu aracın egzoz emisyonlarından değil, yakıt de-
polama ve besleme sisteminden kaybedilen hidrokarbon buharlarını,
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ü) Dağıtıcı: Tedarik zincirinde yer alan ve araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça
veya donanımları piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki herhangi bir gerçek
veya tüzel kişiyi,

v) Dayanıklılık: Aracın normal veya amaçlanan koşullarda kullanılması ve imalatçının
tavsiyelerine uygun şekilde servisten geçirilmesi durumunda, aksamın ve sistemlerin Ek VII’de
tanımlanan kilometreden sonra çevre performansının halâ 23 üncü maddede ve Ek V’te belir-
tildiği şekilde karşılanmasını ve aracın fonksiyonel güvenliğinin sağlanmasını mümkün kılacak
şekilde dayanabilmesini,

y) Değiştirilebilir (yedek) kirlilik kontrol cihazı: Bir orijinal kirlilik kontrol cihazının
yerine geçmesi amacıyla imal edilmiş ve bir ayrı teknik ünite olarak onaylanabilen bir kirlilik
kontrol cihazı veya bu tür cihazlardan oluşan bir cihaz grubunu,

z) Dıştan yanmalı motor: Yanma ve genişleme odaları fiziksel olarak ayrılmış olan ve
bir iç aracı akışkanın bir dış kaynağın içindeki yanma sonucunda ısıtıldığı bir ısı motorunu
(dıştaki yanma sonucunda üretilen ısı içteki aracı akışkanı ısıtır ve bu akışkan, genişleyerek ve
motorun mekanizmasını çalıştırarak hareket ve kullanılabilir iş üretir),

aa) Doğalgaz (NG): Metan içeriği çok yüksek olan doğalgazı,
bb) Donanım: Parçalar dışında bir araca eklenebilen veya yerleştirilebilen her türlü ter-

tibatı,
cc) Dört tekerlekli motosiklet: L6e veya L7e kategorisi araçların sınıflandırma kriter-

lerine uyan bir dört tekerlekli aracı,
çç) Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Motosiklet Deney Çevrimi veya WMTC:

BM/AEK’nın 2 Nolu Küresel Teknik Regülasyonunda tanımlanan dünyada uyumlaştırılmış
emisyon laboratuvar deneyi çevrimini,

dd) E5: Yüzde 5 susuz etanol ve yüzde 95 benzinden oluşan bir yakıt karışımını,
ee) E85: Yüzde 85 susuz etanol ve yüzde 15 benzin içeren yakıt karışımını,
ff) Egzoz emisyonları: Aracın egzoz borusundaki gaz kirletici ve parçacıklı madde emis-

yonlarını,
gg) Esnek yakıtlı araç: Bir yakıt depolama sistemi olan ve iki veya daha fazla yakıtın

farklı karışımlarıyla çalışabilen bir aracı,
ğğ) Etanollü esnek yakıtlı araç: Benzinle veya etanol oranı yüzde 85’e kadar çıkabilen

bir benzin-etanol karışımıyla çalışabilen esnek yakıtlı bir aracı,
hh) Fonksiyonel Güvenlik: Mekanik, hidrolik, pnömatik, elektrikli veya elektronik sis-

temlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin arızasından kaynaklanan tehlikeler nedeniyle
insan sağlığının veya eşyaların hasar veya fiziksel zarar görmesi yönünde kabul edilemez bir
risk bulunmamasını,

ıı) Gaz kirletici: Karbon monoksit (CO), azot dioksit (NO2) eşdeğeri olarak ifade edilen
azot oksitler (NOx) ve hidrokarbonlar (HC) şeklindeki egzoz gazı emisyonlarını,

ii) Gaz yakıt sistemi: Gaz yakıtı deposu, yakıt beslemesi ve motorun bir tek yakıt, çift
yakıt veya çoklu yakıt uygulaması olarak LPG, CNG veya hidrojenle çalışmasını sağlamak
için motora takılan ölçüm ve kontrol aksamlarından oluşan bir sistemi,

jj) Gelişmiş fren sistemi: Bir kilitlenmeyen fren sistemi, bir birleşik fren sistemi veya
bunların her ikisinin bir arada olmasını,

kk) Güç üretme ve aktarma organları: Bir aracın güç üreten ve bu gücü yol yüzeyine
aktaran; motoru/motorları, motor yönetim sistemlerini veya başka herhangi bir kontrol modü-
lünü, kirlilik emisyonlarını ve gürültüyü azaltıcı sistemler dahil olmak üzere kirlilik ve çevre
koruma kontrol tertibatlarını, transmisyonu ve kontrolünü, ya tahrik mili veya tahrik kayışı
veya tahrik zincirini, diferansiyelleri, son dişliyi ve tahrikin iletildiği tekerlek lastiğini (ispit)
kapsayan, aksam ve sistemleri,

ll) H2NG: Hidrojen ve doğalgazdan oluşan bir yakıt karışımını,
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mm) H2NG’li esnek yakıtlı araç: Hidrojen ile doğalgaz/biyometanın farklı karışımla-
rıyla çalışabilen esnek yakıtlı bir aracı,

nn) Hibrit araç: Aracın tahrik edilmesi için araç üzerinde en az iki farklı enerji dönüş-
türücüsü ve iki farklı enerji depolama sistemi ile donatılmış bir motorlu aracı,

oo) Hibrit elektrikli araç: Mekanik tahrik için gerekli enerjiyi, araç üzerinde depolanan
tüketilebilir bir yakıt ve akü, kapasitör, volan/jeneratör veya başka bir elektrik enerjisi veya
güç depolama cihazından alan bir aracı ve bunun yanında tüketilebilir yakıt enerjisinin sadece
elektrik enerjisi/güç depolama cihazının yeniden şarj edilmesi için kullanıldığı araçları,

öö) Hidrojen yakıt hücreli araç: Aracın tahriki için hidrojenden gelen kimyasal enerjiyi
elektrik enerjisine dönüştüren bir yakıt hücresinden güç alan bir aracı,

pp) Hizmete girme: Bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın
Türkiye’de ilk kez kullanım amacı doğrultusunda kullanılmasını,

rr) İki tekerlekli motorlu araç veya PTW: İki tekerlekli motorlu bisikletler, iki tekerlekli
mopetler ve iki tekerlekli motosikletler gibi bir iki tekerlekli motorlu aracı,

ss) İki yakıtlı araç: İki farklı yakıt depolama sistemi olan, belli zamanlarda iki farklı
yakıtla çalışabilen ve belli bir zamanda tek bir yakıtla çalışacak şekilde tasarlanmış olan bir
aracı,

şş) İki yakıtlı gazlı araç: Benzinle ve aynı zamanda LPG, doğalgaz/biyometan veya
hidrojenle çalışabilen iki yakıtlı bir aracı,

tt) İkiz tekerlek: Aynı dingile takılan, her biri tek bir tekerlek olarak kabul edilen ve ze-
mine temas eden alanlarının merkezleri arasındaki mesafe 460 mm’ye eşit veya daha az olan
iki tekerleği,

uu) İktisadi işletmeci: İmalatçı, imalatçı temsilcisi, ithalatçı veya dağıtıcıyı,
üü) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalatın

uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve ayrıca, üretilen araç,
sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelere ilişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşuna karşı
sorumlu olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi; bu gerçek veya tüzel kişinin, onay sürecine
konu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tüm tasarım ve imalat aşamalarında
doğrudan yer alabildiğini veya almayabildiğini,

vv) İmalatçı temsilcisi: İmalatçı tarafından bu Yönetmelik kapsamına giren konularda
Onay Kuruluşu veya piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu nezdinde imalatçıyı temsil etmek
ve imalatçı adına hareket etmek üzere usulüne uygun bir şekilde görevlendirilmiş olan Türki-
ye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

yy) İthalatçı: Araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımları ulusal dış
ticaret ve gümrük mevzuatı uyarınca ithal ederek yurtiçi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

zz) İmalatçının kendi deneyi: Belirli şartlara uygunluğu değerlendirmek üzere teknik
servis olarak görevlendirilen bir imalatçı tarafından kendi tesislerinde çeşitli deneylerin yapıl-
ması, sonuçların tescil edilmesi ve varılan sonuçlar dahil olmak üzere Onay Kuruluşuna bir
rapor sunulmasını,

aaa) İptal tertibatı: Emisyon kontrol ve egzoz çıkış sonrası iyileştirme sisteminin her-
hangi bir parçasını çalıştırmak, ayarlamak, geciktirmek veya iptal etmek amacıyla sıcaklık,
araç hızı, motor hızı ve/veya yükü, aktarma dişlisi, manifold vakumu veya başka herhangi bir
parametreyi algılayan ve aracın normal çalışması ve kullanımı sırasında makul olarak karşıla-
şılması beklenebilecek koşullarda emisyon kontrol sisteminin etkinliğini azaltan herhangi bir
tasarım unsurunu,

bbb) Kendi kendini dengeleyen araç: İçsel bir kararsız dengeye dayanan, dengesini ko-
rumak için yardımcı bir kontrol sistemine ihtiyaç duyan ve tek tekerlekli motorlu araçları veya
yan yana iki tekerlekli araçları içeren bir araç konseptini,
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ccc) Kilitlenmeyen fren sistemi: Kızaklamayı algılayan ve kızaklama derecesini sınır-
lamak için otomatik olarak tekerlekte veya tekerleklerde frenleme kuvvetleri üreten basıncı
kontrol eden bir sistemi,

ççç) Kirlilik kontrol cihazı: Aracın egzoz ve/veya buharlaşma emisyonunu kontrol eden
veya azaltan aksamları,

ddd) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
eee) LPG: Basınç altında depolanarak sıvılaştırılan propan ve bütandan oluşan sıvılaş-

tırılmış petrol gazını,
fff) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni,
ggg) Motor kapasitesi;
1) Karşıt pistonlu motorlar için, nominal motor süpürme hacmini,
2) Döner pistonlu (Wankel) motorlar için, nominal motor süpürme hacminin iki katını,
ğğğ) Onay Kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından

her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye
ve gerektiğinde geri çekmeye, AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarının irtibat noktası olarak
başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve ima-
latçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili
olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

hhh) Orijinal parçalar veya donanım: Araç imalatçısının söz konusu aracın montajına
yönelik parçaların veya donanımın imalatı için sağladığı spesifikasyonlara ve imalat standart-
larına göre üretilen parçalar veya donanım anlamına gelmekte olup, buna, bu parçalar veya do-
nanımla aynı imalat hattında üretilen parça veya donanım da dahildir. Aksi kanıtlanmadığı sü-
rece, imalatçı, parçaların veya donanımın söz konusu aracın montajında kullanılan parçaların
kalitesine denk olduğunu ve araç imalatçısının spesifikasyonları ve imalat standartları doğrul-
tusunda üretildiğini onayladığı takdirde, parçaların veya donanımın orijinal parçalar veya do-
nanım olarak kabul edildiğini,

ııı) Oturma yeri;
1) Sürücünün veya bir yolcunun bacaklarını iki yana açarak oturmasına yönelik bir otu-

rağı veya
2) Sürücü örneğinde asgari olarak bir 50 yüzdelikli antropomorfik(insan biçiminde) ye-

tişkin erkek mankeni boyutlarında bir kişinin oturabileceği herhangi bir koltuğu,
iii) Parça: Bir aracın montajının yanı sıra yedek parça olarak kullanılan tertibatı,
jjj) Parçacıklı madde: Ortalama egzoz emisyonlarını doğrulamaya yönelik deney işle-

minde tanımlanan filtreler yoluyla azami 325 K (52 °C) sıcaklıkta seyreltilmiş egzoz gazından
ayrılan bileşenleri,

kkk) Piyasa gözetimi ve denetimi: Piyasada bulundurulan araç, sistem, aksam veya ayrı
teknik ünitelerin ilgili mevzuatında belirlenen şartlara uyduğundan ve sağlığı, güvenliği ya da
kamu çıkarlarının korunmasıyla ilgili başka bir hususu tehlikeye atmadığından emin olmak
amacıyla Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan
tedbirleri,

lll) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında piyasa gözetimi
ve denetimi faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

mmm) Piyasaya arz: Bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın
yurtiçi piyasada ilk kez bulundurulmasını,

nnn) Piyasada bulundurma: Ücret karşılığı veya ücretsiz olarak, araç, sistem, aksam,
ayrı teknik ünite, parça veya donanımların ticari bir faaliyet kapsamında dağıtılmak veya kul-
lanılmak üzere yurt içi piyasaya sağlanmasını,
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ooo) Pozitif ateşlemeli motor veya PI motor: “Otto” çevriminin çalışma ilkelerine uygun
şekilde çalışan bir yanmalı motoru,

ööö) R noktası veya oturma yeri referans noktası: Araç imalatçısı tarafından her bir
oturma konumu için tanımlanan ve üç boyutlu referans sistemine göre belirlenen bir tasarım
noktasını,

ppp) Sade elektrikli araç: Gücünü aşağıdaki kaynaklardan alan bir aracı;
1) Bir veya daha fazla sayıda elektrik enerjisi depolama tertibatından, bir veya daha

fazla sayıda elektrik enerjisi şartlandırma tertibatından ve depolanmış elektrik enerjisini aracın
tahriki için tekerleklere verilen mekanik enerjiye çeviren bir veya daha fazla sayıda elektrikli
makineden oluşan bir sistem,

2) Pedalla çalışmak üzere tasarlanmış bir araca takılan bir yardımcı elektrik tahriki,
rrr) Sanal test yöntemi: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetme-

liğin 32 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kabul edilen bir mevzuatın teknik şartlarını kar-
şılayıp karşılamadığını göstermek için, fiziksel bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite
kullanmaya gerek kalmadan yapılan ve hesapları içeren bilgisayar simülasyonlarını,

sss) Seri sonu araç: Yürürlüğe giren yeni teknik şartlara göre onaylanmadığı için piya-
sada bulunmayan veya artık piyasada bulundurulamayan, tescil edilemeyen veya hizmete alı-
namayan, stoktaki araçların bir kısmını oluşturan herhangi bir aracı,

şşş) SHED deneyi: Buharlaşmanın belirlenmesi için yalıtımlı bir odada özel bir buhar-
laşma emisyonu deneyinin yürütülmesiyle gerçekleştirilen bir araç deneyini,

ttt) Sıkıştırma ateşlemeli motor veya CI motor: “Dizel” çevriminin çalışma ilkelerine
uygun şekilde çalışan bir yanmalı motoru,

uuu) Sistem: Araç içinde bir veya birden çok spesifik işlevi yerine getirmek üzere bir
araya getirilen ve bu Yönetmeliğin veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen herhangi bir
mevzuatın ya da uygulama mevzuatının şartlarına tabi olan tertibatlar setini,

üüü) Sistem tip onayı: Belirli bir tipteki araca yerleştirilen bir sistemin ilgili idari hü-
kümleri ve teknik şartları karşıladığına dair Onay Kuruluşu tarafından verilen tip onayını,

vvv) Tahrik: Bir yanmalı motor, bir elektrik motoru, herhangi bir hibrit uygulaması
veya bu motor tiplerinin bir kombinasyonu veya başka herhangi bir motor tipini,

yyy) Tam araç: Bu Yönetmeliğin ilgili teknik şartlarını karşılamak üzere tamamlanması
gerekmeyen herhangi bir aracı,

zzz) Tamamlanmış araç: Çok aşamalı tip onayı sürecinin sonucu bu Yönetmeliğin ilgili
teknik şartlarını karşılayan aracı,

aaaa) Tamamlanmamış araç: Bu Yönetmeliğin ilgili teknik şartlarını karşılamak üzere
en az bir ilave tamamlanma aşamasından geçmesi gereken herhangi bir aracı,

bbbb) Tam araç tip onayı: Tam, tamamlanmamış veya tamamlanmış bir araç, sistem,
aksam veya ayrı teknik ünitenin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığına dair Onay
Kuruluşu tarafından verilen tip onayını,

cccc) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay ku-
ruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değer-
lendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine
getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Ku-
ruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

çççç) Tek yakıtlı araç: Esas olarak tek tip yakıtla çalışacak şekilde tasarlanmış bir aracı,
dddd) Tek yakıtlı gazlı araç: Esas olarak LPG, doğalgaz/biyometan veya hidrojenle ça-

lışan ama acil durumlar ve sadece ilk çalıştırma için 5 litreyi aşmayan bir petrol tankı içeren
bir petrol sistemine de sahip olan tek yakıtlı aracı,

eeee) Temel araç: Çok aşamalı bir tip onayı sürecinin başında kullanılan herhangi bir
aracı,
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ffff) Tescil: Aracın tanımlanmasını ve ruhsat numarası olarak bilinen bir seri numarası
verilmesini içeren ve aracın karayolu trafiğine çıkması için verilen, sürekli, geçici veya kısa
süreli olabilen idari izni,

gggg) Tip onayı: Onay Kuruluşu tarafından, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı
teknik ünite tipinin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığına dair onay verilmesi
prosedürünü,

ğğğğ) Tip onayı belgesi: Onay Kuruluşunun, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik
ünite tipinin onaylandığını resmi olarak bildiren belgeyi,

hhhh) Ulusal tip onayı: Bir onay kuruluşunun ulusal mevzuatıyla belirlenen ve geçer-
liliği ülke sınırlarıyla sınırlı olan tip onayı prosedürünü,

ıııı) Uygunluk belgesi: İmalatçı tarafından düzenlenen ve üretilen aracın onaylı araç ti-
pine uygun olduğunu teyit eden belgeyi,

iiii) Üç tekerlekli motosiklet: L5e kategorisi araçların sınıflandırma kriterlerine uyan
üç tekerlekli motorlu aracı,

jjjj) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi,
kkkk) Varyant: Aynı tipte olan ve aşağıdaki özellikleri taşıyan bir aracı;
1) Üstyapı şeklinin temel özellikleri aynı olan,
2) Tahrik ve tahrik konfigürasyonu aynı olan,
3) Yanmalı bir motor tahrik sisteminin parçasıysa, motor çalışma çevrimi aynı olan,
4) Silindir sayısı ve düzeni aynı olan,
5) Aynı tip vites kutusuna sahip olan,
6) Yürür vaziyetteki kütlenin en alt ve en üst değerleri arasındaki farkı en alt değerin

yüzde 20’sini geçmeyen,
7) Müsaade edilen azami kütlenin en alt ve en üst değerleri arasındaki farkı en alt değerin

yüzde 20’sini geçmeyen,
8) Güç ünitesi silindir kapasitesinin (bir yanma ünitesi olması durumunda) en alt ve en

üst değerleri arasındaki farkı en alt değerin %30’unu geçmeyen ve
9) Güç ünitesinin güç çıkışının en alt ve en üst değerleri arasındaki farkı en alt değerin

%30’unu geçmeyen,
llll) Versiyon: Bir varyantın versiyonu olarak, 29 uncu maddenin onuncu fıkrasında be-

lirtilen tanıtım paketinde gösterilen unsurların bir kombinasyonundan oluşan aracı,
mmmm) Yedek parça: Yakıt dışında, bir aracın kullanımı için gerekli olan, yağ gibi ka-

lemler dahil olmak üzere, aracın orijinal parçalarının yerine koyulan/yerleştirilen tertibatı,
nnnn) Yetkili tamirci: Bir araç tedarikçisi tarafından kurulan dağıtım sistemi içinde iş-

leyen araçlar için bir tamir ve bakım hizmetleri sağlayıcısını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Yükümlülükler

Araç kategorileri
MADDE 4 – (1) L kategorisi araçlar, motorlu bisikletler, iki ve üç tekerlekli mopetler,

iki ve üç tekerlekli motosikletler, sepetli motosikletler, karayollarında kullanılan hafif ve ağır
dört tekerlekliler ve hafif ve ağır dört tekerlekli motosikletler dahil olmak üzere, bu maddede
ve Ek I’de kategorize edildiği şekilde iki, üç ve dört tekerlekli motorlu araçları kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin amaçları çerçevesinde, Ek I’de açıklandığı şekliyle aşağıdaki araç
kategorileri ve alt kategorileri geçerlidir:

a) L1e kategorisi araçlar (hafif iki tekerlekli motorlu araçlar), şu alt kategorilere ayrılır:
1) L1e-A araçlar (motorlu bisikletler).
2) L1e-B araçlar (iki tekerlekli mopet).
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b) L2e kategorisi araçlar (üç tekerlekli mopetler) şu alt kategorilere ayrılır:
1) L2e-P araçlar (yolcu taşımak için tasarlanmış üç tekerlekli mopetler).
2) L2e-U araçlar (iş amaçlı tasarlanmış üç tekerlekli mopetler).
c) L3e kategorisi araçlar (iki tekerlekli motosikletler) şu alt kategorilere ayrılır:
1) 81 inci maddede performans özellikleri belirtilen motosiklet performansı açısından:
i) L3e-A1 araçlar (düşük performanslı motosikletler).
ii) L3e-A2 araçlar (orta performanslı motosikletler).
iii) L3e-A3 araçlar (yüksek performanslı motosikletler).
2) Özel kullanım açısından:
i) L3e-A1E, L3e-A2E veya L3e-A3E enduro motosikletler.
ii) L3e-A1T, L3e-A2T veya L3e-A3T trial motosikletler.
ç) L4e kategorisi araçlar (yan arabalı iki tekerlekli motosikletler).
d) L5e kategorisi araçlar (üç tekerlekli motosikletler) şu alt kategorilere ayrılır:
1) L5e-A araçlar (üç tekerlekli motosikletler): temel olarak yolcu taşımak için tasar-

lanmış motosikletler.
2) L5e-B araçlar (ticari üç tekerlekli motosikletler): özellikle yük taşımak için tasar-

lanmış üç tekerlekli ticari motosikletler.
e) L6e kategorisi araçlar (hafif dört tekerlekli motosikletler) şu alt kategorilere ayrılır:
1) L6e-A araçlar (karayolunda giden hafif dört tekerlekli motosikletler).
2) L6e-B araçlar (hafif dört tekerlekli motorlu araç) şu alt kategorilere ayrılır:
i) L6e-BU araçlar (yararlanma amacına göre hafif dört tekerlekli motorlu araç): özellikle

yük taşımak için tasarlanmış ticari araçlar.
ii) L6e-BP araçlar (yolcu taşımaya yönelik hafif dört tekerlekli motorlu araç): öncelikli

olarak yolcu taşımak için tasarlanmış araçlar.
f) L7e araçlar (ağır dört tekerlekli motosikletler) şu alt kategorilere ayrılır:
1) L7e-A araçlar (karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosikletler) şu alt kategori-

lere ayrılır:
i) L7e-A1: A1 yol dört tekerleklisi.
ii) L7e-A2: A2 yol dört tekerleklisi.
2) L7e-B araçlar (her arazide gidebilen ağır dört tekerlekli motosiklet), şu alt kategori-

lere ayrılır:
i) L7e-B1: her arazide gidebilen dört tekerlekli motosiklet.
ii) L7e-B2: her arazide gidebilen iki kişilik araç.
3) L7e-C araçlar (ağır dört tekerlekli motorlu araçlar), şu alt kategorilere ayrılır:
i) L7e-CU araçlar (yararlanma amaçlarına göre ağır dört tekerlekli motorlu araçlar):

özellikle mal taşımak için tasarlanmış ticari araçlar.
ii) L7e-CP araçlar (yolcu taşımaya yönelik ağır dört tekerlekli motorlu araçlar): temel

olarak yolcu taşımak için tasarlanmış araçlar.
(3) İkinci fıkrada listelenen L kategorisi araçlar ayrıca, aracın tahrikine göre de sınıf-

landırılırlar:
a) İçten yanmalı motorla tahrik edilen araçlar:
1) Sıkıştırmalı ateşleme (CI).
2) Pozitif ateşleme (PI).
b) Dıştan yanmalı motor, türbin veya döner pistonlu motorla tahrik edilen araçlar; böyle

bir tahrikle donatılmış bir araç, çevre ve fonksiyonel güvenlik şartlarına uyum açısından, PI
içten yanmalı bir motorla tahrik edilen bir araçla aynı sayılır.

c) Önceden sıkıştırılmış havayla çalışan bir motorla tahrik edilen ve ortam havasında
mevcut olandan daha yüksek seviyelerde kirletici ve/veya soy gaz emisyonu yaymayan araçlar;
böyle bir araç, fonksiyonel güvenlik şartları ve yakıt depolama ve ikmal açısından, gaz yakıtla
çalışan bir araç gibi değerlendirilir.
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ç) Elektrik motoruyla tahrik edilen araçlar.
d) Bu paragrafın (a), (b), (c) veya (ç) bentlerinde belirtilen herhangi bir tahrik konfigü-

rasyonunu birleştiren veya çoklu yanmalı ve/veya elektrik motorları dahil olmak üzere bu tahrik
konfigürasyonlarının herhangi bir çoklu kombinasyonuyla çalışan hibrit araçlar.

(4) İkinci fıkradaki L kategorisi araçların sınıflandırılması çerçevesinde, belli bir kate-
gori için şart koşulan kriterlerden en az birini aştığı için belli bir kategoriye girmeyen bir araç,
kriterlerini karşıladığı bir sonraki kategoriye girer. Bu kural, aşağıdaki kategori ve alt kategori
grupları için geçerlidir:

a) L1e kategorisi ile L1e-A ve L1e-B alt kategorileri ve L3e kategorisi ile L3e-A1, L3e-
A2 ve L3e-A3 alt kategorileri.

b) L2e kategorisi ve L5e kategorisi ile L5e-A ve L5e-B alt kategorileri.
c) L6e kategorisi ile L6e-A ve L6e-B alt kategorileri ve L7e kategorisi ile L7e-A, L7e-

B ve L7e-C alt kategorileri.
ç) İmalatçı tarafından önerilen ve Onay Kuruluşu tarafından onaylanan diğer tüm man-

tıklı kategori ve/veya alt kategori sıralamaları.
(5) Bu maddenin birinci ila dördüncü fıkralarında ve Ek I’de belirtilen sınıflandırma/alt

sınıflandırma kriterlerine bakılmaksızın, BM/AEK Regülasyonlarını ve BM/AEK Küresel Tek-
nik Regülasyonlarını belirtmek suretiyle çevre deneyi işlemlerini uluslararası düzeyde uyum-
laştırmak amacıyla Ek V’te belirtilen ek alt kategoriler uygulanır.

Yürür vaziyetteki kütlenin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) L kategorisi bir aracın yürür vaziyetteki kütlesi, normal kullanıma ha-

zır yüksüz aracın kütlesi ölçülerek belirlenir ve aşağıdaki unsurların kütlelerini içerir:
a) Sıvılar.
b) İmalatçının şartnameleri uyarınca standart donanımlar.
c) Kapasitelerinin en az yüzde 90’ına kadar doldurulan yakıt tanklarındaki “yakıt”. Bu

bendin amaçları açısından;
1) Bir araç “sıvı yakıt”la tahrik ediliyorsa bu, “yakıt” olarak değerlendirilir.
2) Bir araç sıvı “yakıt-yağ karışımı”yla tahrik ediliyorsa;
i) Aracı yakıt tahrik ediyorsa ve yağlama yağı önceden karıştırılmışsa bu “önceden oluş-

turulmuş karışım”, “yakıt” olarak değerlendirilir.
ii) Aracı yakıt tahrik ediyorsa ve yağlama yağı ayrıca depolanmışsa, sadece aracı tahrik

eden “yakıt”, “yakıt” olarak değerlendirilir; veya.
3) Bir araç gaz yakıtla veya sıvılaştırılmış gaz yakıtla tahrik ediliyorsa veya sıkıştırılmış

havayla çalışıyorsa, gaz yakıt tanklarındaki “yakıt”ın kütlesi 0 kg olarak belirlenebilir.
ç) Üstyapı, kabin, kapılar ve.
d) Camlar, bağlantılar, stepneler ve avadanlıklar.
(2) L kategorisi bir aracın yürür vaziyetteki kütlesi aşağıdaki unsurların kütlelerini içer-

mez:
a) Sürücü (75 kg) ve yolcu (65 kg).
b) Yükleme alanına monte edilen makineler veya donanımlar.
c) Hibrit veya saf elektrikli araçlarda tahrik aküleri.
ç) Tek yakıtlı, çift yakıtlı veya çoklu yakıtlı araçlar olması durumunda, bir gaz yakıt

sistemi ve gaz yakıtın depolama tankları.
d) Önceden sıkıştırılmış havayla tahrik durumunda, sıkıştırılmış havanın depolandığı

depolama tankları.
Yönetmelik kapsamında kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Tip onayı ile ilgili konularda ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin

hususlarda Bakanlık, hem Onay Kuruluşu hem de Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu olup;
bu husus Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir. Bildirimde, söz konusu kuru-
luşların adı, adresi, elektronik posta adresi ve sorumluluk alanları belirtilir.
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(2) Bakanlık, sadece bu Yönetmeliğin şartlarını karşılayan araç, aksam ve ayrı teknik
ünitelerin piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin verir.

(3) Bakanlık, bu Yönetmeliğin şartlarını karşılıyorsa, yapım ve fonksiyonları ile ilgili
hususlar nedeniyle bu Yönetmeliğin kapsamına giren araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üni-
telerin piyasaya arzını, tescilini veya hizmete girmesini yasaklayamaz, kısıtlayamaz ya da en-
gelleyemez.

(4) Bakanlık; 4703 sayılı Kanun, 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuatı doğrultusunda piyasaya
arz edilen araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin piyasa gözetimi ve denetimini, kontrol-
lerini organize eder ve gerçekleştirir.

Onay kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Onay Kuruluşu, tip onay başvurusunda bulunan imalatçıların bu Yö-

netmelik kapsamındaki yükümlülüklere uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(2) Onay kuruluşu, sadece bu Yönetmelik şartlarını karşılayan araç, sistem, aksam ve

ayrı teknik ünitelere onay verir.
Piyasa gözetimi ve denetimi tedbirleri
MADDE 8 – (1) Tip onayı alan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için, Piyasa

Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu, belirlenmiş risk değerlendirme ilkelerini, şikâyetleri ve diğer
bilgileri dikkate alarak, uygun belge kontrollerini yeterli düzeyde gerçekleştirir. Piyasa Göze-
timi ve Denetimi Kuruluşu, iktisadi işletmecilerden, faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli
gördükleri belge ve bilgileri kendilerine sunmalarını isteyebilir. İktisadi işletmecilerin uygunluk
belgeleri sunmaları halinde, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu bu belgeleri dikkate alır.
Ancak bu durum, bu fıkradaki söz konusu ürünler için 4703 sayılı Kanun hükümlerinin uygu-
lanmasını engellemez.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki parça ve donanımlar için de; 4703 sayılı Kanun
ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 9 ila 11 inci maddelerinin hü-
kümleri geçerlidir.

İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) İmalatçılar, piyasaya arz edilirken veya hizmete girerken, araç, sistem,

aksam ve ayrı teknik ünitelerin bu Yönetmelikte ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mev-
zuatta ve uygulama mevzuatında belirlenen şartlar doğrultusunda üretilmesini ve onaylanmasını
sağlar.

(2) Çok aşamalı tip onayında, her bir imalatçı, aracın tamamlanma aşamasında kendisi
tarafından ilave edilen sistemlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin onay ve imalatının
uygunluğundan sorumludur. Daha önceki bir aşamada tip onayı verilmiş aksam veya sistem-
lerde değişiklik yapan imalatçılar, bu aksam ve sistemlerin onay ve imalatının uygunluğundan
sorumludur.

(3) Tamamlanmamış aracı farklı bir araç kategorisine girecek şekilde değiştiren, dola-
yısıyla önceki onay aşamasında zaten değerlendirilmiş olan yasal gerekliliklerin değişmesine
yol açan imalatçılar, değişiklik yapılan aracın dahil olduğu araç kategorisi için geçerli olan
şartlara uyumlu olmasından da sorumludur.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin onay-
lanması çerçevesinde, AB üyesi ülkeler haricinde yurtdışında yerleşik imalatçılar, kendilerini
Bakanlık nezdinde temsil etmek üzere Türkiye’de yerleşik bir temsilci atamak zorundadır.

(5) AB üyesi ülkeler haricinde yurtdışında yerleşik imalatçılar ayrıca, piyasa gözetimi
ve denetimi için, Türkiye’de yerleşik bir temsilci atamak zorundadır. Bu temsilci, dördüncü
fıkrada belirtilen temsilci ile aynı veya ondan farklı olabilir.
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(6) İmalatçılar, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat
aşamalarına doğrudan dahil olup olmadığına bakılmaksızın, onay sürecinin bütün aşamaların-
dan ve imalatın uygunluğunun temininden Bakanlığa karşı sorumludur.

(7) Bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuat ve uygulama mev-
zuatı uyarınca, imalatçılar, seri imalatın onaylı tipe uygun olmasını sağlayan prosedürleri uy-
gulamak zorundadır. Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tasarımındaki veya özel-
liklerindeki değişiklikler ve bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin uygun olacağı
beyan edilen şartlardaki değişiklikler 34, 35 ve 36 ncı maddeler uyarınca dikkate alınır.

(8) Araç, aksam veya ayrı teknik ünitelere 39 uncu madde uyarınca konulan zorunlu
işaretlemelere ve tip onay işaretlemelerine ek olarak, imalatçılar adlarını, tescilli ticari unvan-
larını veya tescilli ticari markalarını ve Türkiye’deki iletişim adreslerini piyasada bulundurulan
araç, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin üzerinde ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda
ambalajda ya da aksam veya ayrı teknik ünite ile birlikte sağlanan bir belgede belirtmek zo-
rundadır.

(9) İmalatçılar, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin, kendi so-
rumluluklarında iken saklama veya nakliye koşullarından dolayı, bu Yönetmelikte belirlenen
şartlara uygunluğunun tehlikeye düşmemesini sağlamak zorundadır.

İmalatçıların uygun olmayan veya ciddi bir risk teşkil eden ürünleriyle ilgili yü-
kümlülükleri

MADDE 10 – (1) İmalatçıların piyasaya arz edilen veya hizmete giren araç, sistem,
aksam veya ayrı teknik ünitelerinin, bu Yönetmeliğe ya da bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen
mevzuata ve uygulama mevzuatına uygun olmadığını mütalaa ettiği veya bunun için gerekçeleri
olduğu durumlarda bu imalatçılar, uygun görüldüğü şekilde, söz konusu araç, sistem, aksam
veya ayrı teknik ünitelerin uygunluğunu sağlamak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için
gereken düzeltici önlemleri hızlı bir şekilde almak zorundadır. İmalatçı, özellikle söz konusu
uygunsuzluk ve varsa alınan düzeltici tedbirlerle ilgili ayrıntıları sağlayarak Bakanlığı ivedilikle
bilgilendirir.

(2) Araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın ciddi bir risk teşkil
ettiği durumlarda, imalatçılar, söz konusu araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya
donanımın piyasada bulundurulduğu veya hizmete girdiği ülkelerdeki onay kuruluşu ile piyasa
gözetimi ve denetimi kuruluşunu hızlı bir şekilde bilgilendirir ve özellikle söz konusu uygun-
suzluk ve varsa alınan düzeltici tedbirlerle ilgili ayrıntıları verir.

(3) İmalatçılar, bir araç piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl boyunca, bir sistem, aksam
veya ayrı teknik ünite piyasaya arz edildikten sonra ise 5 yıl boyunca, 29 uncu maddenin onun-
cu fıkrasında belirtilen tanıtım paketini, 38 inci maddede belirlenen uygunluk belgelerinin bir
kopyasını Bakanlığa sunmak üzere saklamak zorundadır.

(4) İmalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin
uygunluğunu gösteren AB tip onayı belgesinin veya 51 inci maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen yetki belgesinin kopyasını, Türkçe sağlamak zorundadır. İmalatçılar, piyasaya arz edilen,
tescil edilen veya hizmete giren araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin teşkil ettiği
riskleri ortadan kaldırmak için 4703 sayılı Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine
Dair Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm faaliyet-
lerde Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçı temsilcisinin piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İmalatçı temsilcisi, imalatçıdan aldığı yetki belgesinde asgari olarak

belirtilen aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) İmalatçı temsilcisi; bir araç piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl boyunca, bir sistem,

aksam veya ayrı teknik ünite piyasaya arz edildikten sonra ise 5 yıl boyunca, 27 nci maddede
belirtilen tanıtım dosyasını ve 38 inci maddede belirlenen uygunluk belgelerini Bakanlığa sun-
mak üzere hazırda bulundurmak için erişimini sağlar.
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b) Bakanlığın talebi üzerine, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin imalatının
uygunluğunu göstermek için gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin sunulmasını sağlar.

c) Yetkisi kapsamındaki araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımların
oluşturduğu ciddi riski ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek her türlü faaliyette, Bakanlık
ile işbirliği yapılmasına olanak sağlar.

İthalatçının yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İthalatçılar, sadece teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli

ürünleri piyasa arz edebilir. AB tip onayı alan veya ulusal onay şartlarını sağlayan teknik dü-
zenlemesine uygun araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin güvenli ürün olduğu kabul
edilir.

(2) İthalatçılar, tip onayı alan bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi piyasaya
arz etmeden önce, 29 uncu maddenin onuncu fıkrasına uygun bir tanıtım paketinin bulundu-
ğunu, ilgili sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin gerekli tip onayı işaretini taşıdığını ve 9 uncu
maddenin sekizinci fıkrasına uygun olduğunu sağlar ve garanti eder. İthalatçı, aracı gerekli uy-
gunluk belgesiyle birlikte sağlamak zorundadır.

(3) İthalatçıların bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın bu
Yönetmeliğin şartlarına uygun olmadığını ve özellikle de tip onayına uymadığını mütalaa ettiği
veya bunun için gerekçeleri olduğu durumlarda, bu ithalatçılar, uygun hale getirilene kadar söz
konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi piyasaya arz edemez, hizmete girmesine
izin veremez ve tescil ettiremez. Ayrıca, araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya do-
nanımın ciddi bir risk teşkil ettiğini düşündüğü veya bunun için gerekçelerinin olduğu durum-
larda, imalatçıları ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu ivedilikle bilgilendirir. Tip onayı
alan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için ayrıca, bu onayı veren onay kuruluşunu da
bilgilendirir.

(4) İthalatçılar, adlarını, tescilli ticari unvanlarını veya tescilli ticari markalarını ve AB
veya Türkiye içindeki iletişim adreslerini araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya do-
nanımın üzerinde ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajda ya da sistem, aksam,
ayrı teknik ünite, parça veya donanım ile birlikte sağlanan bir belgede belirtmek zorundadır.

(5) İthalatçılar, 55 inci madde uyarınca araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite ile
birlikte, Türkçe olarak hazırlanmış talimat ve bilgilerin verilmesini sağlar.

(6) İthalatçılar, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin, kendi so-
rumluluklarında iken saklama veya nakliye koşullarından dolayı, bu Yönetmelikte belirlenen
şartlara uygunluğunun tehlikeye düşmemesini sağlamak zorundadır.

(7) Bir aracın, sistemin, aksamın, ayrı teknik ünitenin, parçanın veya donanımın ciddi
riskler taşıdığı düşünüldüğünde, ithalatçılar, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak ama-
cıyla, araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımlar ile ilgili şikâyet ve geri ça-
ğırmaları araştırır, gerekirse bunların kaydını tutar ve dağıtıcıları bu takip çalışmaları hakkında
bilgilendirir.

İthalatçıların uygun olmayan ya da ciddi bir risk teşkil eden ürünleriyle ilgili yü-
kümlülükleri

MADDE 13 – (1) İthalatçıların piyasaya arz ettikleri bir araç, sistem, aksam veya ayrı
teknik ünitenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını mütalaa ettiği veya bunun için gerekçeleri
olduğu durumlarda bu ithalatçılar, uygun görüldüğü şekilde, söz konusu araç, sistem, aksam
veya ayrı teknik ünitelerin uygunluğunu sağlamak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için
gereken düzeltici önlemleri hızlı bir şekilde almak zorundadır.

(2) Bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın ciddi bir risk teşkil
ettiği durumlarda, ithalatçılar; imalatçısını ve söz konusu ürünün piyasaya arz edildiği ülke-
lerdeki onay kuruluşu ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu ivedilikle bilgilendirir. İtha-
latçı ayrıca, alınan önlemleri bildirir ve özellikle, söz konusu ciddi risk ve varsa imalatçı tara-
fından alınan düzeltici tedbirlerle ilgili ayrıntıları verir.
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(3) İthalatçılar, bir araç piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl boyunca, bir sistem, aksam
veya ayrı teknik ünite piyasaya arz edildikten sonra ise 5 yıl boyunca, uygunluk belgesinin bir
kopyasını Bakanlığa sunmak üzere saklamak ve 29 uncu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen
tanıtım paketinin, bu kuruluşlara sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlamak zorundadır.

(4) İthalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin
uygunluğunu gösteren gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe sağlamak zorundadır. İtha-
latçılar, piyasaya arz ettikleri bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın
oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen her türlü faaliyette, Bakanlıkla iş-
birliği sağlar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Dağıtıcılar, bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya do-

nanımı piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin şartları hususunda gereken dikkati göstermek
zorundadır.

(2) Herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi piyasada bulundurmadan,
tescil ettirmeden veya hizmete almadan önce, dağıtıcılar, söz konusu araç, sistem, aksam veya
ayrı teknik ünitenin gerekli zorunlu işaretlemeleri veya tip onay işaretini taşıdığını, yanında
gerekli belgelerin ve araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin Türkçe olarak hazırlanmış
talimatların ve güvenlik bilgilerinin yer aldığını, ithalatçının ve imalatçının 12 nci maddenin
ikinci ve dördüncü fıkraları ve 39 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamındaki şart-
lara uyduğunu doğrular.

(3) Dağıtıcılar, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin, kendi so-
rumluluklarında iken saklama veya nakliye koşullarından dolayı, bu Yönetmelikte belirlenen
şartlara uygunluğunun tehlikeye düşmemesini sağlamak zorundadır.

Dağıtıcıların uygun olmayan ya da ciddi bir risk teşkil eden ürünleriyle ilgili yü-
kümlülükleri

MADDE 15 – (1) Dağıtıcıların bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu
Yönetmeliğin şartlarına uygun olmadığını mütalaa ettiği veya bunun için gerekçeleri olduğu
durumlarda, uygun hale getirilene kadar, bu dağıtıcılar söz konusu araç, sistem, aksam veya
ayrı teknik üniteyi piyasada bulunduramaz, tescil ettiremez ve hizmete girmesini sağlayamaz.

(2) Dağıtıcıların piyasada bulundurdukları veya tescil ettirdikleri ya da hizmete girme-
sinden sorumlu oldukları bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğe uy-
gun olmadığını mütalaa ettiği veya bunun için gerekçeleri olduğu durumlarda, bu dağıtıcılar,
10 uncu maddenin birinci fıkrası ya da 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca, uygunsa,
söz konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin uygun hale getirilmesi veya geri çağ-
rılması için gereken düzeltici önlemlerin alınması için imalatçıyı veya imalatçı temsilcisini bil-
gilendirir.

(3) Araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın ciddi bir risk teşkil
ettiği durumlarda, dağıtıcılar; imalatçısını, ithalatçısını ve söz konusu ürünü piyasada bulun-
durdukları ülkelerdeki onay kuruluşu ile piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarını ivedilikle
bilgilendirir. Dağıtıcı ayrıca, alınan önlemleri bildirir ve özellikle, söz konusu ciddi risk ve
varsa imalatçı tarafından alınan düzeltici tedbirlerle ilgili ayrıntıları verir.

(4) Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında be-
lirtilen bilgileri imalatçının sağlamasını veya 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
bilgileri ithalatçının vermesini sağlamak zorundadır. Piyasada bulundurdukları bir araç, sistem,
aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için
4703 sayılı Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 10 uncu
ve 11 inci maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilen her türlü faaliyette, Bakanlık ile işbirliği
yapar.
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İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için de geçerli olduğu
durumlar

MADDE 16 – (1) İthalatçı veya dağıtıcının araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi
kendi adıyla veya ticari markasıyla piyasada bulundurduğu, tescil ettirdiği veya hizmete gir-
mesinden sorumlu olduğu ya da araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitede ilgili şartlara uy-
gunluğunu etkileyebilecek şekilde değişiklik yaptığı durumlarda, ithalatçı veya dağıtıcı bu Yö-
netmeliğin amaçları çerçevesinde imalatçı olarak kabul edilir ve 9 ila 11 inci maddelerde be-
lirtilen imalatçının yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) İktisadi işletmeciler talep üzerine, bir araç için on yıl süreyle; bir

sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça ya da donanım için beş yıl süreyle Onay Kuruluşu ve
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşuna;

a) Kendisine bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça ya da donanım tedarik et-
miş olan herhangi bir iktisadi işletmeciyi,

b) Bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça ya da donanım tedarik etmiş olduğu
herhangi bir iktisadi işletmeciyi,

açıklamak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maddi Şartlar

Genel maddi şartlar
MADDE 18 – (1) L kategorisi araçlar ve bu araçlar için tasarlanan sistemler, aksam ya

da ayrı teknik üniteler Ek II ila Ek VIII’de listelenen ve ilgili araç kategorisi/alt kategorisi için
geçerli olan şartlara uymak zorundadır.

(2) Elektromanyetik uyumlulukları araç yapımıyla ilgili olarak bu maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen mevzuatın ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatının
kapsamına giren L kategorisi araçlar veya bu araçların sistemleri, aksam ya da ayrı teknik üni-
teleri, 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyum-
luluk Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne tabi değildir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen L kategorisi araç tip onayı şartlarını tamamlamak için,
Ek II (A), (B) ve (C)’de özetlenen ayrıntılı teknik şartlar ve deney işlemlerine ilişkin olarak bu
Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde tanımlandığı şekilde yüksek bir güvenlik ve çevre koruma
düzeyi sağlamak üzere ihtiyaç duyulması halinde 75 inci maddeye uygun olarak Bakanlık ge-
rekli düzenlemeyi yapar.

İptal tertibatlarının yasaklanması
MADDE 19 – (1) Güvenliğin, elektromanyetik uyumluluğun, araç üzerinde teşhis sis-

teminin, ses azaltma ya da kirletici emisyonu azaltma sistemlerinin etkinliğini düşüren iptal
tertibatlarının kullanımı yasaktır. Bir tasarım unsuru, aşağıdaki koşullardan herhangi biri sağ-
lanıyorsa, bir iptal tertibatı olarak kabul edilmez:

a) Tertibatın gerekliliği motoru hasara ya da kazaya karşı korumak ve aracın güvenli
bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak açısından gerekçelendiriliyorsa.

b) Tertibat, motoru çalıştırma şartlarının ötesinde çalışmıyorsa.
c) Çalışma koşulları önemli ölçüde aracın bu Yönetmeliğe ve bu Yönetmelik uyarınca

kabul edilen mevzuata ve uygulama mevzuatına uyumunu doğrulamaya yönelik deney işlem-
lerine dahil edilmişse.

İmalatçılar için araçların güç üretme ve aktarma organlarındaki modifikasyon-
lara ilişkin tedbirler

MADDE 20 – (1) İmalatçılar, L3e-A3 ve L4e-A3 alt kategorileri dışındaki L kategorisi
araçları, aşağıdaki amaçlardan herhangi birine yönelik bir dizi teknik şart ve özellik yoluyla
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aracın güç üretme ve aktarma organlarının kurcalanmasını önlemeye yönelik belirli özelliklerle
donatmak zorundadır:

a) Araç imalatçısının izlediği tip onayı işleminde gerektiği şekilde belirlenmiş olan aza-
mi torku ve/veya gücü ve/veya aracın azami tasarım hızını artırmak amacıyla güç üretme ve
aktarma organlarında kurcalama yoluyla özellikle aracın performansını artırmaya yönelik gü-
venliği tehlikeye düşürebilecek modifikasyonları önlemek için.

b) Çevreye verilen zararı önlemek için.
(2) Birinci fıkrada düzenlenen tedbirlerle ilgili özel şartlara ilişkin olarak ve dördüncü

fıkraya uyumu kolaylaştırmak üzere ihtiyaç duyulması halinde 75 inci maddeye uygun olarak
Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapar.

(3) Güç üretme ve aktarma organlarının modifikasyonundan sonra, bir araç, başlangıç-
taki araç kategorisi ve alt kategorisinin ya da, geçerliyse, yeni araç kategorisi ve alt kategori-
sinin, orijinal araç piyasaya arz edildiğinde, tescil edildiğinde ya da hizmete girdiğinde yürür-
lükte olan teknik şartlarına ve şartlardaki son değişikliklere uyumlu olmak zorundadır. Araç
imalatçısının bir araç tipinin güç üretme ve aktarma organlarını, aracın artık onaylanan tipe
uygun olmamasına fakat, ilave bir varyant ya da versiyona karşılık gelmesine yol açacak bir
modifikasyona izin verecek bir şekilde tasarladığı durumlarda, araç imalatçısı başvuruda bu
şekilde oluşturulan her bir varyant ya da versiyon için ilgili bilgileri dahil eder ve her bir varyant
ya da versiyon açık bir şekilde tip onayı alır. Modifiye edilen araç yeni bir kategori ya da alt
kategoriye girerse, yeni bir tip onayı için başvuruda bulunulur.

(4) Birinci fıkranın hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aracın fonksiyonel güvenliği ya
da çevre performansı üzerinde olumsuz etkilerde bulunan modifikasyonlardan ya da uyarla-
malardan kaçınmak için, imalatçı, söz konusu modifikasyon ya da uyarlamaların tanıtım dos-
yasında açık bir şekilde beyan edildiği ve içerildiği ve dolayısıyla tip onayı kapsamına girdiği
durumlar dışında, en iyi mühendislik uygulamaları yoluyla, bu modifikasyon ya da uyarlama-
ların teknik açıdan mümkün olmasını önlemeye çalışır.

Araç üzerindeki teşhis sistemleri için genel şartlar
MADDE 21 – (1) L kategorisi araçlar, Ek IV’te belirtilen uygulama tarihlerinden iti-

baren, beşinci fıkra uyarınca kabul edilen mevzuatta belirtilen fonksiyonel şartlara ve deney
işlemlerine uyumlu bir OBD sistemiyle donatılır.

(2) Ek IV’ün 1.8.1. maddesinde belirtilen tarihlerden itibaren, L3e, L4e, L5e-A, L6e-A
ve L7e-A araç kategorileri/alt kategorileri, emisyon kontrol sistemindeki herhangi bir elektrik
devresi ve elektronik arızasını izleyen ve Ek VI(B1)’de belirtilen emisyon eşliklerinin aşılma-
sıyla sonuçlanan arızaları bildiren bir OBD aşama I sistemiyle donatılır.

(3) Ek IV’ün 1.8.2. maddesinde belirtilen tarihlerden itibaren, L3e ila L7e araç katego-
rileri/alt kategorileri, emisyon kontrol sistemindeki herhangi bir elektrik devresi ve elektronik
arızasını izleyen ve Ek VI(B2)’de belirtilen emisyon eşlikleri aşıldığında tetiklenen bir OBD
aşama I sistemiyle donatılır. Bu araç kategorileri/alt kategorilerine yönelik OBD aşama I sis-
temleri, ayrıca, motor torkunu önemli ölçüde azaltan bir çalışma modunun tetiklenmesini de
bildirir.

(4) Ek IV’ün 1.8.3. maddesinde belirtilen tarihlerden itibaren ve 23 üncü maddenin be-
şinci fıkrasına tabi olarak, L3e, L5e-A, L6e- A ve L7e-A araç kategorileri/alt kategorileri, ayrıca,
emisyon kontrol sistemi arızalarını ve Ek VI(B2)’de belirtilen emisyon eşliklerinin aşılmasıyla
sonuçlanan verim düşüşlerini izleyen ve bildiren bir OBD aşama II sistemiyle donatılır.

(5) OBD sisteminin fonksiyonel güvenlik ya da emisyon kontrol sistemi arızaları bil-
dirimlerini uyumlaştırmak ve bir aracın etkin ve verimli tamirini kolaylaştırmak için, 75 inci
maddeye uygun olarak, bir ila dördüncü fıkralarda listelenen ve Ek II(C) 11’de belirlenen
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konulara yönelik fonksiyonel OBD şartları ve deney işlemleri ve Ek V’te belirtilen Tip VIII
deney dahil olmak üzere, araç üzerindeki teşhis sistemleriyle ilgili ayrıntılı teknik şartlara ilişkin
mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.

Araçların fonksiyonel güvenliğine ilişkin şartlar
MADDE 22 – (1) İmalatçılar, araç yolcularının ve diğer karayolu kullanıcıları için ya-

ralanma riskini en aza indirecek şekilde araçların tasarlanmasını, imal ve monte edilmesini
sağlamak zorundadır.

(2) İmalatçı, normal koşullarda kullanılması ve imalatçının tavsiyelerine uygun şekilde
servisten geçmesi durumunda, aracın fonksiyonel güvenliğinin normal ömrü boyunca devam
etmesini sağlar. İmalatçı, tanıtım dosyasında, fonksiyonel güvenlik için kritik önemdeki sis-
temlerin, parçaların ve donanımların dayanıklılığının uygun deneyler ve iyi mühendislik uy-
gulamaları yoluyla güvence altına alındığını teyit eden bir beyanname sunar.

(3) İmalatçılar, araçların, sistemlerin, aksamın ve ayrı teknik ünitelerin Ek II ve Ek VIII’de
belirtilen ilgili şartlara uymasını ve beşinci fıkra uyarınca kabul edilen mevzuatta belirtilen de-
ney işlemine ve performans şartlarına uymasını sağlamak zorundadır.

(4) Elektrikle ilgili tehlikeleri, bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuat ya da uy-
gulama mevzuatı kapsamına dahil edilen araç aksamları, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlan-
mış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmeliğe (2006/95/AT) tabi değildir.

(5) Yüksek bir fonksiyonel güvenlik seviyesine ulaşılmasını sağlamak için, 75 inci mad-
deye uygun olarak, Ek II(B)’de araçların fonksiyonel güvenlikleriyle ilgili olarak listelenen
özel şartlar konusunda mevzuatı oluşturma ve kabul etme ve geçerli olduğunda, kendisini
Ek VIII’de belirtilen genişletilmiş fonksiyonel güvenlik şartlarına dayandırma konusunda
Bakanlık yetkilidir.

(6) İkinci bir adım olarak, normal ömür şartlarını ve Ek II (B) 17’de listelendiği şekilde
araç yapısının bütünlüğünü sağlamaya yönelik deneyleri uyumlaştırmak amacıyla ihtiyaç du-
yulması halinde 75 inci maddeye uygun olarak Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapar.

(7) İmalatçının beyannamesi için bir şablon oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulması ha-
linde Bakanlık tarafından 73 üncü maddeye uygun olarak Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapar.

Çevre performansı şartları
MADDE 23 – (1) İmalatçılar, araçların çevre üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde

tasarlanmasını, imal ve monte edilmesini sağlamak zorundadır. İmalatçılar tip onayı alan araç-
ların Ek VII’de belirtilen dayanıklılık kilometresi dahilinde Ek II, Ek V ve Ek VI’da belirtilen
çevre performansı şartlarına uymasını sağlamak zorundadır.

(2) İmalatçılar, araçların, sistemlerin, aksamların ve ayrı teknik ünitelerin Ek IV’te be-
lirtilen uygulama tarihleri arasında, Ek V’te belirtildiği şekilde onikinci fıkra uyarınca kabul
edilen bir mevzuatta belirtilecek deney işlemlerine ve deney şartlarına uymasını sağlamak zo-
rundadır.

(3) İmalatçılar dayanıklılık şartlarını teyit etmeye yönelik tip onayı şartlarının karşı-
lanmasını sağlamak zorundadır. Onay Kuruluşuna tip onayı alan bir aracın çevre performansı-
nın dayanıklı olduğunun kanıtını sunmak için, imalatçının tercihine bağlı olarak, aşağıdaki da-
yanıklılık deneylerinden biri kullanılır.

a) Tam kilometre toplamıyla (biriktirmeyle) gerçek dayanıklılık deneyi: Deney araçları
Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin tamamını fiziksel olarak biriktirir ve onikinci fıkra uyarınca
kabul edilen mevzuatta belirtildiği şekilde, Tip V deneyde belirtilen işlem uyarınca deneye tabi
tutulur. Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin tamamına kadar ve bu mesafeyi içeren emisyon de-
neyi sonuçları, Ek VI (A)’da belirtilen çevresel sınırların altında olur.
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b) Kısmi kilometre toplamıyla (biriktirmeyle) gerçek dayanıklılık deneyi: Deney araç-
ları Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin en az yüzde 50’sini fiziksel olarak biriktirir ve onikinci
fıkra uyarınca kabul edilen mevzuatta belirtildiği şekilde, Tip V deneyde belirtilen işlem uya-
rınca deneye tabi tutulur. Bu mevzuatta belirtildiği şekilde, deney sonuçlarından Ek VII (A)’da
belirtilen mesafenin tamamına karşılık gelen sonuç tahmin edilir. Deney sonuçları ve tahmin
edilen sonuçların her ikisi de Ek VII (A)’da belirtilen çevresel sınırların altında olur.

c) Matematiksel dayanıklılık işlemi: Her bir emisyon bileşeni için, Ek VII (B)’de be-
lirtilen bozulma faktörü ile imalat bandının sonunda ilk kez çalıştırılmasından sonra 100
km’den fazla biriktiren bir aracın çevre deneyi sonucunun çarpımı, Ek VI (A)’da belirtilen çev-
resel sınırından düşük olur.

(4) Bakanlık tarafından kapsamlı bir çevresel etki çalışması yürütülür. Çalışmada hava
kalitesi ve L kategorisi araçların katkıda bulunduğu kirletici payı değerlendirilir ve Ek V’te
listelenen Tip I, IV, V, VII ve VIII deneylerin şartlarını kapsar. Bakanlık, Ek IV’te belirtilen
Euro 5’in yürürlüğe girme tarihlerinin ve Ek V, Ek VI (A2), (B2) ve (C2) ve Ek VII’de belirtilen
Euro 5 dayanıklılık kilometrelerine ve bozulma faktörlerine ilişkin çevre şartlarının teyidi ve
nihai olarak belirlenmesi yoluyla kesin politika tedbirlerini belirlemek amacıyla, son bilimsel
verileri, bilimsel araştırma bulgularını, modellemeyi ve maliyet verimliliğini karşılaştırır ve
değerlendirir.

(5) Bakanlık, dördüncü fıkrada yer alan bulgulara istinaden, aşağıdaki konuları içeren
bir rapor hazırlayarak bu rapor ışığında her tür uygun yasama tasarısında bulunma yetkisine
sahiptir:

a) Ek IV’te belirtilen Euro 5’in yürürlüğe girme tarihleri.
b) Ek VI (A2)’de belirtilen Euro 5 emisyon sınırları ve Ek VI (B2)’de belirtilen OBD

eşikleri.
c) L3e, L5e, L6e-A ve L7e-A kategorilerindeki/alt kategorilerindeki tüm yeni tip araç-

ların, OBD aşama I’e ilaveten, Euro 5 seviyesinde OBD aşama II ile de donatılması gerekliliği,
ç) Ek VII (A)’da belirtilen Euro 5 seviyesi için dayanıklılık kilometreleri ve Ek VII

(B)’de belirtilen Euro 5 seviyesi için bozulma faktörleri.
(6) Çevre etkisi çalışmasının sonuçlarına dayanarak, Ek VI (C2)’de listelenen deney

sınırları kullanılmak üzere, Euro 5 seviyesi için L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B ve
L7e-C kategorilerinin/alt kategorilerinin hangilerinin SHED deneyine ya da yakıt tankı ve bo-
rularının geçirgenlik deneyine tabi olduğunu belirlemek üzere ihtiyaç duyulması halinde 75
inci maddeye uygun olarak Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapar.

(7) İmalatçılar, L kategorisi araçların Ek V (A)’da belirtilen onay ve kapsam genişlet-
meler için çevre performansına ilişkin uygulanabilir deney şartlarına uymasını sağlamak zo-
rundadır.

(8) Tip I deney için, L3e-AxE (Enduro, x = 1, 2 veya 3) ve L3e-AxT (Trial, x = 1, 2
veya 3) motosikletler için ilgili emisyon sınırı, Ek IV (A)’daki L2 (THC) ile L3 (NOx)’in top-
lamıdır. Emisyon deneyi sonuçları (NOx + THC) bu sınıra (L2 + L3) eşit ya da daha küçük
olur.

(9) L4e kategorisi araçlar, Ek V’te L3e kategorisi araçlar için belirlenmiş çevre şartlarına
uyar ve bu çerçevede Ek V’te belirtilen tip I, IV, VII ve VIII deneyler için, uygun olduğu şe-
kilde, ya temel motorlu aracın sepetiyle birlikte tam tertibatı ya da sepet monte edilmiş olmak-
sızın sadece temel motorlu aracın kendisi deneye tabi tutulur.

(10) İmalatçılar, piyasaya arz edilen ya da hizmete giren tüm değiştirilebilir (yedek)
kirlilik kontrol cihazlarının bu Yönetmelik uyarınca tip onayı almasını sağlamak zorundadır.

(11) Bir ila onuncu fıkralarda yer alan şartlar, Ek II uyarınca araçlar, sistemler, aksamlar
ve ayrı teknik üniteler için geçerlidir.
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(12) Yüksek bir çevresel koruma düzeyi sağlamak amacıyla, 75 inci maddeye uygun
olarak, deney işlemleri de dahil olmak üzere bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve
yedinci fıkralarında yer alan n konular için çevre şartlarının ayrıntılı teknik şartnamelerine iliş-
kin mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.

Sera gazı emisyonları, yakıt tüketimi ve elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili
ile ilgili ek çevre şartları

MADDE 24 – (1) CO2 (karbondioksit) emisyonları imalatçı tarafından uygulanabilir
laboratuvar emisyon deneyi çevriminde belirlenir ve imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna bil-
dirilir. Yakıt tüketimi ve/veya elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili ya tip onayı emisyon
laboratuvar deney sonuçlarına dayanarak hesaplanır ya da teknik servisin tanıklığında ölçülür
ve Onay Kuruluşuna bildirilir.

(2) CO2 ölçümü sonucu, hesaplanan ya da ölçülen yakıt tüketimi, elektrik enerjisi tü-
ketimi ve elektrik menzili, 27 nci maddenin dördüncü fıkrasında bahsedilen uygulama mev-
zuatında belirtildiği gibi tanıtım dosyasına dahil edilir ve ilgili bilgiler uygunluk belgesinde de
belirtilir. Uygunluk belgesinde belirtmeye ilaveten, imalatçılar CO2 emisyonu, yakıt tüketimi,
elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili verilerinin yeni bir araç satın alınırken, uygun gör-
dükleri bir formatta aracın alıcısına da sunulmasını sağlamak zorundadır.

(3) 75 inci maddeye uygun olarak, CO2 emisyonu, yakıt tüketimi, elektrik enerjisi tüketimi
ve elektrik menzili hesaplama ve ölçüm yöntemleriyle ilgili Tip VII deney işlemi şartlarına
ilişkin mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AB Tip Onayı İşlemleri

AB tip onayı işlemleri
MADDE 25 – (1) Tam araç tip onayı başvurusunda bulunan bir imalatçı, aşağıdaki iş-

lemlerden birini seçebilir. Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen araç kategorilerinin imalatçısı çok
aşamalı tip onayını seçebilir. Sistemlerin, aksamların ya da ayrı teknik ünitelerin tip onayı için
sadece tek aşamalı tip onayı işlemi geçerlidir.

a) Kademeli tip onayı.
b) Tek aşamalı tip onayı.
c) Karma tip onayı.
(2) Kademeli tip onayı, aracın parçalarını oluşturan sistem, aksam ve ayrı teknik üni-

telerin tüm AB tip onay belgelerinin kademeli alınmasını ve son olarak tam araç tip onayı aşa-
masına gelinmesini ifade eder.

(3) Tek aşamalı tip onayı, aracın tek bir işlemde bir bütün olarak onaylanmasını ifade
eder.

(4) Karma tip onayı, tam araç onayının son aşamasında bir veya birden fazla sistem
onayının alındığı ve bu sistemler için AB tip onay belgesi düzenlemenin gerekmediği bir ka-
demeli tip onay işlemidir.

(5) Çok aşamalı tip onayı işleminde, bir veya birden fazla onay kuruluşu, tamamlanma
aşamasına bağlı olarak, tamamlanmamış veya tamamlanmış bir aracın bu Yönetmelikteki ilgili
idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığını onaylar. Çok aşamalı tip onayı, aracın tamam-
lanma durumu dikkate alınarak, 27 nci maddede belirtilen tanıtım dosyasındaki özelliklere
uyan ve Ek II’deki ilgili mevzuatta belirlenen teknik şartları karşılayan tamamlanmamış veya
tamamlanmış araçlara verilir.

(6) Son tamamlanma aşamasına ait tip onayı ancak, onay kuruluşu son aşama tip onayı
verilen aracın o tarihte tüm geçerli teknik şartları yerine getirdiğini doğruladıktan sonra verilir.
Bu kapsamda, farklı bir araç kategorisi/alt kategorisi için olsa bile, çok aşamalı işlem dahilinde
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onay verilen tamamlanmamış bir aracın tip onayı kapsamına giren tüm şartlar için belge kont-
rolü yapılır. Birinci fıkrada bahsedilen çok aşamalı tip onayı, sadece L2e -U, L4e, L5e-B, L6e-BU
ve L7e-CU alt kategorilerindeki araçlar için geçerlidir.

(7) Onay işlemi seçimi, onaylanmış araç tipinin, tam araç tip onayı verilmesi sırasında
uyması gereken geçerli maddi şartlarını etkilemez.

(8) Tip onay işlemlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelerle ilgili olarak, 75 inci maddeye
uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.

Tip onay başvurusu
MADDE 26 – (1) İmalatçı, tip onay başvurusunu Onay Kuruluşuna yapar.
(2) Belirli bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite için sadece bir onay kuruluşuna

tek bir başvuru yapılabilir.
(3) Onaylanacak her bir tip için ayrı başvuru yapılır.
Tanıtım dosyası
MADDE 27 – (1) Başvuru sahibi, Onay Kuruluşuna bir tanıtım dosyası sunar.
(2) Tanıtım dosyasında aşağıdaki hususlar bulunur.
a) Tanıtım belgesi.
b) Tüm veriler, çizimler, fotoğraflar ve diğer bilgiler.
c) Araçlar için, 25 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca seçilen işlem/işlemler.
ç) Başvuru işlemi çerçevesinde Onay Kuruluşu tarafından talep edilebilecek her türlü

ek bilgi.
(3) Tanıtım dosyası, Teknik Servis ve Onay Kuruluşu tarafından kabul edilen basılı

veya elektronik bir formatta sunulabilir.
(4) Uygulama mevzuatı aracılığıyla tanıtım belgesi ve tanıtım dosyası için şablonlar

belirlemek üzere ihtiyaç duyulması halinde uygulama mevzuatı, 73 üncü maddeye uygun olarak
Bakanlık tarafından düzenlenir.

Farklı işlemlerde yapılan tip onay başvurusunda sağlanması gereken bilgilere ilişkin
spesifik şartlar

MADDE 28 – (1) Kademeli tip onay başvurusunda bulunulurken, 27 nci madde uya-
rınca hazırlanmış bir tanıtım dosyası ve Ek II’deki geçerli mevzuatın her biri uyarınca istenen
tip onay belgelerinin tamamı sunulur. Bir sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tip onayı veril-
mesi durumunda, Ek II’deki geçerli mevzuat kapsamında, Onay Kuruluşu söz konusu onay
verilene veya reddedilene kadar ilgili tanıtım dosyasına erişebilir.

(2) Tek aşamalı tip onayı başvurusunda bulunulurken, 27 nci maddede belirtilen ve söz
konusu geçerli mevzuat ile ilgili olarak, bu Yönetmelik kapsamında kabul edilen uygulama
mevzuatı uyarınca gerekli bilgileri içeren bir tanıtım dosyası sunulur.

(3) Karma tip onayının verileceği durumlarda, tanıtım dosyasının yanında, Ek II’deki
geçerli mevzuatın her biri uyarınca istenen bir veya birden fazla tip onay belgesi sunulur. Tip
onay belgesi sunulmuyorsa, söz konusu geçerli mevzuatla ilgili olarak bu Yönetmelik kapsa-
mında kabul edilen uygulama mevzuatı uyarınca gerekli bilgiler sunulur.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, çok aşamalı
tip onayında aşağıdaki bilgiler sunulur. Aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgiler, üçün-
cü fıkra gereğince sunulabilir.

a) İlk aşamada, tanıtım dosyasının ve AB tip onay belgelerinin temel aracın tamamlan-
ma durumuyla ilgili olan kısımları,

b) İkinci ve sonraki aşamalarda, tanıtım dosyasının ve AB tip onay belgelerinin mevcut
imalat aşamasıyla ilgili olan kısımları ve ayrıca, önceki imalat aşamasında araç için düzenlenen
AB tip onay belgesinin kopyası ve imalatçının araçta yaptığı her türlü değişiklik ve eklemenin
bütün ayrıntıları.
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(5) Onay Kuruluşu gerekçeli talepte bulunarak, hangi deneylerin gerektiği hususunda
bir karar alınabilmesini sağlamak ya da gerekli deneylerin yapılmasını kolaylaştırmak için,
imalatçıdan ek bilgileri sağlamasını isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
AB Tip Onayı İşlemlerinin Yürütülmesi

Genel hükümler
MADDE 29 – (1) Onay Kuruluşu AB tip onayını ancak, 33 üncü maddede belirtilen

imalatın uygunluğu ve araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili şartları yerine
getirdiğini doğruladıktan sonra verir.

(2) AB tip onayları 29 ila 33 üncü maddeler uyarınca verilir.
(3) Bakanlık, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin gerekli şartlara uygun

olduğunu, ancak ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu ya da çevreye veya kamu sağlığına
ciddi şekilde zarar verebileceğini belirlerse, Onay Kuruluşu AB tip onayını vermeyi reddede-
bilir. Bu durumda, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla AB ülkelerinin onay kuruluşlarına ve Ko-
misyona kararının nedenlerini açıklayan ve bulgularının kanıtlarını sunan ayrıntılı bir dosya
gönderir.

(4) AB tip onayı belgeleri, uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenen uyumlaştırılmış
bir sisteme göre numaralandırılır. İhtiyaç duyulması halinde 73 üncü maddeye uygun olarak
Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapar.

(5) Onay Kuruluşu, AB tip onay belgesinin düzenlenmesini izleyen bir ay içinde, ortak
bir güvenli elektronik iletişim sistemi aracılığıyla, onayladığı her bir araç tipi için AB ülkele-
rinin onay kuruluşlarına iletmek üzere AB araç tip onay belgesinin kopyasını ekleriyle birlikte
Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona gönderir. Bu kopya, güvenli elektronik dosya for-
matında da olabilir.

(6) Onay Kuruluşu, araç tip onayı vermeyi reddettiği veya onayını geri çektiği durum-
larda zaman geçirmeden, kararı nedenleriyle birlikte üye ülkelerin onay kuruluşlarına bildirmek
üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(7) Onay Kuruluşu, üç aylık aralarla, bir önceki dönemde sistem, aksam ve ayrı teknik
üniteler için verdiği, değiştirdiği, vermeyi reddettiği veya geri çektiği AB tip onaylarının liste-
sini üye ülkelerin onay kuruluşlarına iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komis-
yona gönderir.

(8) AB üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından istenmesi halinde, herhangi bir AB
tip onayı vermiş olan onay kuruluşu, bu isteği izleyen bir ay içinde, ortak bir güvenli elektronik
iletişim sistemi aracılığıyla, istekte bulunan ülke onay kuruluşuna ilgili AB tip onay belgesinin
kopyasını ekleriyle birlikte gönderir. Bu kopya, güvenli elektronik dosya formatında da olabilir.

(9) Onay Kuruluşu, talebi halinde Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona da beş
ila sekizinci fıkralarda belirtilen bilgileri sunar.

(10) Onay Kuruluşu, tanıtım dosyasından ve teknik servis veya onay kuruluşu tarafın-
dan görevlerinin ifası sırasında tanıtım dosyasına eklenen deney raporlarından ve tüm diğer
belgelerden oluşan bir tanıtım paketi hazırlar. Tanıtım paketinde, tüm içeriğin listelendiği bir
fihrist yer alır. Bu fihrist, AB tip onay usulünde birbirini izleyen adımların kaydını, özellikle
de revizyon ve güncellemelerin tarihlerini sunmak üzere, her belgedeki bütün sayfaları ve bel-
genin formatını açık bir biçimde gösterecek şekilde uygun biçimde numaralandırılır veya işa-
retlenir. Onay Kuruluşu, tanıtım paketindeki bilgileri ilgili onayın geçerliliği sona erdikten
sonra 10 yıl boyunca saklamak zorundadır.

AB tip onay belgesi ile ilgili özel hükümler
MADDE 30 – (1) AB tip onay belgesi, ek olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) 29 uncu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen tanıtım paketi.
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b) Deney sonuçları.
c) Firmadaki konumlarına dair beyanı ve uygunluk belgelerini imzalamaya yetkili olan

kişinin/kişilerin adı/adları ve imza örneği/örnekleri.
ç) Tam araç tip onayının verilmesi durumunda doldurulmuş bir uygunluk belgesi örneği.
(2) AB tip onayı belgesi, uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenen şablona göre dü-

zenlenir. İhtiyaç duyulması halinde 73 üncü maddeye uygun olarak Bakanlık gerekli düzenle-
meyi yapar.

(3) Onay Kuruluşu, her araç tipi ile ilgili olarak;
a) Ekindeki deney sonuçları sayfası dahil, AB tip onay belgesinin tüm ilgili kısımlarını

doldurur.
b) Tanıtım paketinin fihristini hazırlar.
c) Tamamlanan belgeyi ekleriyle birlikte en kısa sürede başvuru sahibine teslim eder.
ç) Uygulama mevzuatı aracılığıyla, (a) bendinde belirtilen deney sonuçları sayfası için

bir şablon belirlemek üzere ihtiyaç duyulması halinde 69 uncu maddeye uygun olarak Bakanlık
tarafından gerekli düzenleme yapılır.

(4) 40 ıncı madde uyarınca geçerliliğine kısıtlama koyularak ya da bu Yönetmelikteki
veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki veya uygulama mevzuatındaki bazı
hükümlerden muaf olarak bir AB tip onayı verilmesi durumunda, AB tip onay belgesinde bu
kısıtlama veya muafiyetler açıkça belirtilir.

(5) İmalatçı karma tip onay işlemini seçmiş ise, Onay Kuruluşu, tanıtım paketini deney
raporlarının referansları ile tamamlar. 32 nci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen uygulama
mevzuatıyla belirlenen bu deneyler için AB tip onay belgesi verilmez.

(6) İmalatçı tek aşamalı tip onayı işlemini seçmiş ise, Onay Kuruluşu, geçerli şart veya
mevzuat listesini hazırlayarak bu listeyi AB tip onay belgesine ekler. Uygulama mevzuatı ara-
cılığıyla bu liste için bir şablon belirlemek üzere ihtiyaç duyulması halinde 73 üncü maddeye
uygun olarak Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapar.

Sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler ile ilgili özel hükümler
MADDE 31 – (1) AB tip onayı, tanıtım dosyasındaki hususlara uyan ve Ek II’deki ilgili

mevzuatta belirlenen teknik şartları karşılayan sistemlere verilir.
(2) Aksam ve ayrı teknik üniteler için AB tip onayı, tanıtım dosyasındaki hususlara

uyan ve Ek II’deki ilgili mevzuatta belirlenen teknik şartları karşılayan aksam ve ayrı teknik
ünitelere verilir.

(3) Tamir, servis veya bakıma yönelik tasarlanmış olsun ya da olmasın, bir araç ile ilgili
olarak sistem tip onayı kapsamında bulunan aksam ve ayrı teknik üniteler için, Ek II’deki ilgili
mevzuatta belirtilmedikçe, ilave aksam veya ayrı teknik ünite onayı gerekmez.

(4) Bir aksam veya ayrı teknik ünite, sadece aracın diğer parçaları ile birlikte çalışarak
işlevini yerine getiriyor veya belirli bir özelliği sunuyor ise, bu nedenle şartlara uygunluğun
doğrulanması ancak aksam veya ayrı teknik ünitenin diğer parçalar ile birlikte çalışırken müm-
künse, söz konusu aksam veya ayrı teknik ünitenin AB tip onayının kapsamı bu doğrultuda kı-
sıtlanır. Böyle durumlarda, AB tip onay belgesinde aksam veya ayrı teknik ünitenin kullanı-
mıyla ilgili var olabilecek kısıtlamalar belirtilir ve monte edilmesi ile ilgili özel şartlara yer
verilir. Bu aksam veya ayrı teknik ünite, araç imalatçısı tarafından takılıyorsa, geçerli kullanım
kısıtlamalarına veya monte edilme koşullarına uygunluk, araç tip onayı verilirken doğrulanır.

AB tip onayı için gereken deneyler
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte ve Ek II’de listelenen mevzuatta öngörülen teknik

şartlara uygunluk, belirlenen teknik servisler tarafından gerçekleştirilen uygun deneyler aracı-
lığıyla kanıtlanır. Deney işlemleri ve bu deneyleri gerçekleştirmek için kullanılması öngörülen
spesifik donanım ve aletler, Ek II’de listelenen ilgili mevzuat içeriğinde tanımlanan şekilde
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olur. Deney raporunun formatı, uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenen genel şartlara uygun
olur. İhtiyaç duyulması halinde 73 üncü maddeye uygun olarak Bakanlık gerekli düzenlemeyi
yapar.

(2) İmalatçı, gerekli deneylerin yapılması için Onay Kuruluşuna, Ek II’de listelenen il-
gili mevzuat kapsamında belirtilen sayıda araç, aksam ve ayrı teknik ünite sağlar.

(3) Gerekli deneyler, onaylanacak tipi temsil eder nitelikteki araç, aksam ve ayrı teknik
üniteler üzerinde gerçekleştirilir. Ancak imalatçı, Onay Kuruluşu ile mutabakat sağlayarak
onay verilecek tipi temsil etmemekle birlikte, gerekli performans düzeyi açısından en olumsuz
bir dizi özelliği kendinde barındıran bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi seçebilir.
Bu seçim süreci sırasında karar vermeye yardımcı olması için sanal test yöntemlerinden ya-
rarlanılabilir.

(4) Onay Kuruluşunun kabulüne tabi olmak üzere, altıncı fıkra uyarınca kabul edilen
mevzuatın içerdiği şartlar bakımından, imalatçının talebi üzerine birinci fıkrada belirlenen de-
ney prosedürlerine alternatif olarak sanal test yöntemleri kullanılabilir.

(5) Sanal test yöntemleri, altıncı fıkra uyarınca kabul edilen mevzuatın içerdiği şartları
sağlar.

(6) Sanal testlerle elde edilen sonuçların fiziksel testlerden elde edilenler kadar anlamlı
olmasını sağlamak için, sanal testlerin tabi olacağı şartlar ve sanal testlerin yürütülmesi gereken
koşullarla ilgili olarak, 75 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek
üzere Bakanlık yetkilidir. Söz konusu mevzuat kabul edilirken, uygun görüldüğü şekilde,
MARTOY’un Ek XVI’sında belirtilen şart ve prosedürler esas alınır.

İmalatın uygunluğu
MADDE 33 – (1) AB tip onayı veren Onay Kuruluşu, imal edilen araçların, sistemlerin,

aksamların ya da ayrı teknik ünitelerin onaylanan tipe uygun olarak imal edilmesini sağlamak
için uygun düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla, gerekirse AB ülke-
lerinin onay kuruluşlarıyla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

(2) Tam araç tip onayı veren bir Onay Kuruluşu, imalatçı tarafından düzenlenen uy-
gunluk belgelerinin 38 inci maddeye uygun olduğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır.
Bu amaç doğrultusunda Onay Kuruluşu, yeterli sayıda uygunluk belgesi örneğinin 38 inci mad-
deye uygun olduğunu ve imalatçının uygunluk belgelerindeki verilerin doğru olmasını sağla-
mak için yeterli düzenlemeler yaptığını doğrular.

(3) Tip onayı veren Onay Kuruluşu, bu onayla ilgili olarak, gerekirse AB ülkelerinin
onay kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan düzenleme-
lerin yeterliliğini sürdürdüğünü, dolayısıyla imal edilen araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üni-
telerin onaylanmış tipe uygun olmaya devam ettiğini ve uygunluk belgelerinin 38 inci maddeye
uygunluğunu koruduğunu doğrulamak için gerekli önlemleri alır.

(4) Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin onaylanmış tipe uygun olduğunu
doğrulamak için, tip onayını veren Onay Kuruluşu AB tip onayı için gereken kontrol ve de-
neylerden herhangi birini, imalat tesisleri de dahil olmak üzere imalatçı tesislerinden alınan
numuneler üzerinde yapabilir.

(5) Tip onayı veren Onay Kuruluşu, imalatın devam etmesine rağmen, birinci ve ikinci
fıkralarda yer alan düzenlemelerin uygulanmadığını, mutabakat sağlanan düzenlemelerden ve
kontrol planlarından önemli ölçüde sapmalar olduğunu, düzenlemelerin uygulanmadığını veya
yeterli görülmediğini tespit ederse, imalatın uygunluğuna yönelik prosedürün gereken şekilde
uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alır ya da tip onayını geri çeker.

(6) İmalatın uygunluğuna ilişkin ayrıntılı düzenlemelerle ilgili olarak, 75 inci maddeye
uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.
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ALTINCI BÖLÜM
AB Tip Onaylarında Yapılan Değişiklikler

Genel hükümler
MADDE 34 – (1) İmalatçı, tanıtım paketindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması

halinde, gecikmeksizin AB tip onayını veren Onay Kuruluşuna bilgi vermek zorundadır. Bu
Onay Kuruluşu, 35 inci maddede belirtilen işlemlerden hangisinin uygulanacağına karar verir.
Gerektiğinde, Onay Kuruluşu imalatçıyla konuyu istişare ederek, yeni bir AB tip onayının ge-
rekli hale geldiğine karar verir.

(2) AB tip onay değişiklik başvurusu, sadece orijinal AB tip onayını veren onay kuru-
luşuna yapılır.

(3) Onay Kuruluşu, değişikliğin yapılması için, kontrol veya deneylerin tekrar edilmesi
gerektiğine karar verirse, bu durumu imalatçıya bildirir. 35 inci maddede belirtilen işlemler sa-
dece, Onay Kuruluşunun bu kontrol veya deneylere dayanarak AB tip onay şartlarının karşı-
lanmaya devam edildiği sonucuna varması halinde uygulanır.

AB tip onaylarının revize edilmesi ve kapsam genişletilmesi
MADDE 35 – (1) Tanıtım paketindeki bilgiler değişmişse ve kontrol veya deneylerin

tekrar edilmesi gerekmiyorsa, değişiklik revizyon olarak adlandırılır. Böyle durumlarda, Onay
Kuruluşu tanıtım paketinin revize edilen sayfalarını gerekli şekilde düzenler, revize edilen her
bir sayfayı yapılan değişikliğin niteliğini ve yeniden düzenleme tarihini açıkça görülecek şe-
kilde belirtir. Yapılan değişikliklerin ayrıntılı açıklamasıyla birlikte tanıtım paketinin konsolide
ve güncellenmiş bir versiyonunun bu şartı yerine getirdiği kabul edilir.

(2) Tanıtım paketindeki bilgiler değiştiğinde ve (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlardan
biri oluştuğunda, değişiklik kapsam genişletme olarak adlandırılır ve (ç) bendinde belirtildiği
üzere güncellenmiş AB tip onay belgesi düzenlenir.

a) Ek kontroller veya deneyler gerektiğinde,
b) Ekleri hariç olmak üzere AB tip onayı belgesindeki herhangi bir bilgi değiştiğinde,
c) Ek II’de listelenen herhangi bir mevzuat kapsamındaki yeni şartların, onaylanmış

sistem, aksam veya ayrı teknik ünite için geçerli hale gelmesi durumunda,
ç) Kapsam genişletme yapılması halinde Onay Kuruluşu, kapsam genişletme numara-

sıyla gösterilen güncellenmiş AB tip onay belgesi düzenler. Bu numara daha önce art arda ya-
pılmış genişletmelerin sayısına göre artırılır. Onay belgesinde genişletmenin nedeni ve yeniden
düzenleme tarihi açıkça belirtilir.

(3) Değişiklik yapılmış sayfaların veya konsolide ve güncellenmiş bir versiyonun dü-
zenlendiği her seferde, onay belgesine eklenen tanıtım paketindeki fihristte, en son kapsam ge-
nişletme veya revizyon tarihini ya da güncellenmiş versiyonun en son konsolidesinin tarihini
gösterecek şekilde gereken değişiklik yapılır.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde yer alan yeni şartlar, teknik açıdan bir aracın tipiyle
ilgili değilse ya da aracın ait olduğu kategori dışındaki kategorileri ilgilendiriyorsa, o aracın
tip onayında değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Değişikliklerin uygulanması ve bildirilmesi
MADDE 36 – (1) Kapsam genişletme yapılması halinde, AB tip onay belgesinin ilgili

tüm kısımları, belgenin ekleri ve tanıtım paketi fihristi güncellenir. Güncellenen belge ve ekleri
zaman geçirmeden başvuru sahibine teslim edilir.

(2) Revizyon yapılması durumunda, uygun görüldüğü şekilde, tanıtım paketinin revize
edilen fihristi de dahil olmak üzere revize edilen belgeler veya konsolide yapılan ve güncellenen
versiyon, Onay Kuruluşu tarafından zaman geçirmeden başvuru sahibine teslim edilir.

(3) Onay Kuruluşu, AB tip onaylarında yapılan tüm değişiklikleri, 29 uncu maddede
belirtilen işlemler doğrultusunda üye ülkelerin onay kuruluşlarına bildirmek üzere Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
AB Tip Onayının Geçerliliği

Geçerliliğin sona ermesi
MADDE 37 – (1) AB tip onayları belirsiz bir süre için verilir.
(2) Bir araç için verilen AB tip onayının geçerliliği, aşağıdaki durumların herhangi bi-

rinin ortaya çıkması halinde sona erer.
a) Aracın piyasada bulundurulması, tescili veya hizmete girmesi için, onaylı araç tipiyle

ilgili yeni şartların zorunlu hale gelmesi ve bu doğrultuda tip onay güncellemesinin mümkün
olmaması.

b) Tip onayı verilmiş aracın imalatının istenerek ve kesin olarak durdurulması.
c) 40 ıncı maddenin altıncı fıkrası doğrultusunda bir sınırlama nedeniyle onayın geçer-

liliğinin sona ermesi.
ç) Onayın; 33 üncü maddenin beşinci fıkrası, 49 uncu maddenin birinci fıkrası veya 52 nci

maddenin dördüncü fıkrası uyarınca geri çekilmiş olması.
(3) Bir tip içinde tek bir varyantın veya bir varyant içinde tek bir versiyonun geçersiz

hale gelmesi durumunda, söz konusu aracın AB tip onayı, sadece bu varyant veya versiyon
için geçerliliğini yitirir.

(4) Belirli bir araç tipinin imalatına kesin olarak son verildiğinde, imalatçı, bu araca
AB tip onayı veren Onay Kuruluşunu bilgilendirmek zorundadır. Bu bildirimin alınmasını iz-
leyen bir ay içinde, araca AB tip onayı veren Onay Kuruluşu da üye ülkelerin onay kuruluşla-
rına konu hakkında bilgilendirmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(5) Dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak şartıyla, bir aracın AB tip onayının geçersiz
hale geleceği durumlarda, imalatçı AB tip onayını veren Onay Kuruluşunu bilgilendirmek zo-
rundadır. AB tip onayını veren Onay Kuruluşu, uygun olan durumlarda 44 üncü maddenin uy-
gulanabilmesi için zaman geçirmeden tüm ilgili bilgileri AB ülkelerinin onay kuruluşlarına
iletmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona iletir. Bu iletimde özellikle, son üre-
tilen aracın imalat tarihi ve araç tanıtım numarası belirtilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Belgesi ve İşaretlemeler

Uygunluk belgesi
MADDE 38 – (1) Araç tip onayı sahibi sıfatıyla imalatçı; tam, tamamlanmış veya ta-

mamlanmamış bir onaylı araç tipine uygun olarak imal edilen her araçla birlikte basılı belge
olarak hazırlanmış uygunluk belgesini verir. Bu belge, alıcıya araçla birlikte ücretsiz olarak
verilir. Belgenin teslim edilmesi, bu yönde açık bir talep gelmesi ya da imalatçıya ek bilgi ve-
rilmesi gibi koşullara bağlı olamaz. Araç imalatçısı, aracın imalat tarihinden sonra 10 yıllık
süre zarfında, araç sahibinin talebi üzerine uygunluk belgesinin suretini düzenlemek zorundadır.
Bu iş için imalatçının alacağı ücret, belgenin düzenlenme maliyetini aşamaz. “Suret” ifadesi,
bütün suret belgelerin ön yüzünde açıkça görülebilir şekilde olur.

(2) İmalatçı, uygulama mevzuatı aracılığıyla kabul edilen uygunluk belgesi şablonunu
kullanmak zorundadır. Uygunluk belgesi, evrak sahtekârlığını ve taklitleri önleyecek şekilde
tasarlanır. Bu amaçla, uygulama mevzuatında, uygunluk belgesi için kullanılan kâğıdın çeşitli
güvenli baskı özellikleri ile korunması sağlanır. Bakanlık tarafından konuya ilişkin 73 üncü
maddeye uygun olarak düzenleme yapılır.

(3) Uygunluk belgesi, Türkçe veya AB’nin resmi dillerinden birinde düzenlenir. Türkçe
dışında bir dilde düzenlenmesi halinde, beraberinde Türkçe’ye çevirisi bulunur.

(4) Uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişi/kişiler, imalatçının organizasyonunda
yer alır, aracın tasarımı ve imalatı veya imalatının uygunluğu bakımından imalatçının yasal
sorumluluğunu tam olarak yerine getirmek üzere yönetim tarafından gereken şekilde yetkilen-
dirilmiş olur.
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(5) Uygunluk belgesinin bütün maddeleri eksiksiz bir şekilde doldurulur ve bu belge,
aracın kullanımıyla bağlantılı olarak bu Yönetmelikte veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edi-
len herhangi bir mevzuatta yer alan sınırlamalar dışında herhangi bir sınırlama içeremez.

(6) Tamamlanmamış veya tamamlanmış bir araç için imalatçı sadece, mevcut onay aşa-
masında eklenmiş veya değiştirilmiş olan uygunluk belgesi maddelerini doldurur ve varsa, ön-
ceki aşamalarda teslim edilen bütün uygunluk belgelerini belgeye ekler.

(7) 40 ıncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca onaylanan araçlar için, uygunluk belgesinin
başlığında, “İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip
Onayı ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği (AB/168/2013)’nin 40 ıncı mad-
desinin dördüncü fıkrası uyarınca tip onayı verilmiş (geçici onay) tam/tamamlanmış araçlar
için” ibaresi yer alır.

(8) 42 nci madde uyarınca tip onayı verilen araçlar için, ikinci fıkrada bahsedilen uy-
gulama mevzuatında belirlenen uygunluk belgesinin başlığında, “Küçük seriler halinde tip ona-
yı verilmiş tam/tamamlanmış araçlar için” ibaresi bulunur, bu ibarenin yanında imalat yılı be-
lirtilir ve 1 (başlangıç) ile Ek III’teki çizelgede belirtilen sınır değer arasında kalan ve her imalat
yılı bakımından o yıldaki imalat içerisinde söz konusu aracın konumunu gösteren bir sıra numarası
verilir.

(9) Birinci fıkranın şartları saklı kalmak kaydıyla, imalatçı, uygunluk belgesini Türki-
ye’nin veya herhangi bir AB ülkesinin tescil kuruluşuna elektronik olarak gönderebilir.

Aksam veya ayrı teknik ünitelerin tip onay işareti ve araçlarla ilgili uygun işaret-
lemeleri taşıyan zorunlu levha

MADDE 39 – (1) Araç imalatçısı, onaylı tipe uygun şekilde üretilen her araca, üçüncü
fıkra uyarınca kabul edilen ilgili uygulama mevzuatı gereğince uygun işaretlemeleri taşıyan
bir zorunlu levha takar.

(2) Aksam veya ayrı teknik ünite bir sistemin parçası olsun ya da olmasın, aksam veya
ayrı teknik ünite imalatçısı onaylı tipe uygun şekilde üretilen her aksam veya ayrı teknik üni-
teye, bu Yönetmelik veya ilgili BM/AEK Regülasyonu uyarınca kabul edilen ilgili uygulama
mevzuatının şart koştuğu tip onay işaretini koyar. Tip onay işareti mecburi tutulmuyorsa, imalatçı
asgari olarak, ticari unvanını veya ticari markasını, tip numarasını veya bir tanıtım numarasını
koyar.

(3) Zorunlu levha ve AB tip onayı işareti uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenen
şablona uygun olur. Bakanlık tarafından konuya ilişkin 73 üncü maddeye uygun olarak gerekli
düzenleme yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yeni Teknolojiler veya Yeni Kavramlar İçin Muafiyetler

Yeni teknolojiler veya yeni kavramlar için muafiyetler
MADDE 40 – (1) İmalatçı, Ek II’de liste halinde verilen bir veya birkaç mevzuat ile

uyuşmayan yeni teknoloji veya kavramlar içeren bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite
için AB tip onay başvurusunda bulunabilir.

(2) Onay Kuruluşu aşağıdaki koşulların hepsinin karşılandığı durumlarda, birinci fık-
rada belirtilen AB tip onayını verir.

a) Söz konusu teknoloji veya kavramların; sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi Ek II’de
listelenen bir veya birkaç mevzuat ile uyumsuz hale getirmesinin nedenleri başvuruda belirti-
liyorsa,

b) Yeni teknolojinin güvenlik ve çevreyle ilgili sonuçları ve en azından muafiyet istenen
şartların, öngördüğüne denk düzeyde güvenlik ve çevre korumasını sağlaması amacıyla alınan
önlemler başvuruda açıklanıyorsa,
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c) Bu fıkradaki (b) bendinde belirtilen koşulun karşılandığını kanıtlayan deneyler ve
sonuçlarına ilişkin bir açıklama sunulmuş ise.

(3) Yeni teknoloji veya yeni kavramların muaf tutulduğu bir AB tip onayının verilmesi;
Bakanlığın vereceği yetkiye tabidir. Bu yetki bir uygulama mevzuatı aracılığıyla verilir. İhtiyaç
duyulması halinde 73 üncü maddeye uygun olarak Bakanlık tarafından gerekli düzenleme ya-
pılır.

(4) Herhangi bir onay kuruluşu, yetki verme kararı beklenirken de AB tip onayını ve-
rebilir; fakat bu onay, istenen muafiyetin kapsamına giren araç tipi bakımından geçicidir ve
sadece verilen ülke sınırlarında geçerlidir. Onay Kuruluşu, ikinci fıkrada yer alan bilgileri içeren
bir dosya aracılığıyla, söz konusu onay hakkında üye ülkelerin onay kuruluşlarını bilgilendir-
mek üzere Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyonu bilgilendirir. Onayın geçici niteliği ve
ülkesel geçerlilik açısından sınırlılığı, tip onay belgesinin ve uygunluk belgesinin başlığından
anlaşılır. Bu fıkra çerçevesinde tip onay belgesi ve uygunluk belgesi için uyumlaştırılmış şab-
lonlar belirlemek üzere uygulama mevzuatı kabul edilebilir. İhtiyaç duyulması halinde 73 üncü
maddeye uygun olarak Bakanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.

(5) AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarınca verilen, dördüncü fıkrada bahsedilen geçici
onayların ülkemiz sınırları içerisinde kabul edilmesi için Onay Kuruluşu olarak Bakanlık yazılı
karar alabilir.

(6) Uygun durumlarda, üçüncü fıkrada belirtilen yetkide, yetkiyle ilgili herhangi bir kı-
sıtlama olup olmadığı da belirtilir. Her durumda, tip onayının geçerlilik süresi en az 36 ay olur.

(7) Eğer yetki vermeyi reddetme yönünde karar alınırsa, dördüncü fıkrada belirtilen
geçici tip onayının sahibi, red tarihinden altı ay sonra bu geçici onayın iptal edileceği konusunda
Onay Kuruluşu tarafından bilgilendirilir. Ancak, geçerliliğini yitirmeden önce geçici onaya uy-
gun olarak üretilen araçlar, geçici onayı kabul etmiş olan ülkelerde piyasaya arz edilebilir, tescil
edilebilir veya hizmete girebilir.

Diğer mevzuatın ve uygulama mevzuatının sonradan uyarlanması
MADDE 41 – (1) 40 ıncı madde uyarınca bir muafiyet tanınmasına izin verildiği du-

rumlarda, Bakanlık, ilgili mevzuatın veya uygulama mevzuatının teknolojik gelişmelere göre
uyarlanması için, Komisyon tarafından yapılan işleme müteakip, gereken tedbirleri alır. 40 ıncı
madde kapsamındaki muafiyet bir BM/AEK Regülasyonu ile ilgiliyse, Komisyonun 1958 Ce-
nevre Antlaşmasındaki geçerli prosedür doğrultusunda ilgili BM/AEK Regülasyonunda deği-
şiklik yapılmasını önerdiği gerekli değişiklikler BM/AEK’da yayımlandığında, 30/9/1996 ta-
rihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu BM/AEK Regülas-
yonundaki bu değişiklikler Türkiye’de de uygulanır.

(2) İlgili mevzuatta değişiklik yapılır yapılmaz, muafiyete izin veren kararda yer alan
sınırlamalar kaldırılır. Mevzuat veya uygulama mevzuatı düzenlenmedi ise, 73 üncü maddeye
uygun olarak düzenlenen uygulama mevzuatı ile tip onay kapsam genişletme yapılmasına izin
verilebilir.

ONUNCU BÖLÜM
Küçük Seriler Halinde İmal Edilen Araçlar

Küçük serilerin ulusal tip onayı
MADDE 42 – (1) İmalatçı, Ek III’te belirtilen yıllık miktar sınırları dahilinde, bir araç

tipinin küçük serileri için ulusal tip onayı başvurusunda bulunabilir. Herhangi bir yılda, onaylı
tip araçların piyasada bulundurulması, tescil edilmesi veya hizmete girmesi bağlamında bu sı-
nırlar geçerlidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen araç tipi için Onay Kuruluşu, ilgili alternatif şartları dü-
zenlemeleri şartıyla Ek II’de listelenen mevzuatın bir veya birkaçında yer alan temel şartların
bir veya birkaçını uygulamayabilir. “Alternatif şartlar” Ek II’de listelenen ilgili mevzuatta
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öngörülen seviyenin büyük ölçüde denk uygulanabildiği bir fonksiyonel güvenlik, çevresel ko-
ruma ve çalışma güvenliği seviyesi sağlamayı amaçlayan idari hükümler ve teknik şartlar an-
lamındadır. Birinci fıkrada bahsedilen araç tipleri için Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin veya
bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatının idari hükümlerinin bir veya bir-
kaçını uygulamayabilir. Bir onay kuruluşu, bu fıkrada yer alan hükümleri ancak bunun için
makul gerekçeleri varsa uygulamayabilir.

(3) Araçların bu madde kapsamındaki ulusal tip onaylarında, Ek II’de listelenen mev-
zuata uygun olarak tip onayı verilmiş sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler kabul edilir.

(4) Bu madde uyarınca tip onayı verilen araçların tip onay belgesi, 30 uncu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen şablona uygun şekilde hazırlanır, ancak “AB araç tip onay belgesi”
başlığını taşımaz ve ikinci fıkra uyarınca tanınan muafiyetlerin içeriği belirtilir. Tip onay bel-
geleri, 29 uncu maddenin dördüncü fıkrasında bahsedilen uyumlaştırılmış sistem doğrultusunda
numaralandırılır.

(5) Tip onay belgesinde, ikinci fıkra uyarınca verilen muafiyetlerin niteliği belirtilir.
(6) Ulusal küçük seri tip onayı, onayı veren onay kuruluşunun bulunduğu ülke sınırla-

rında geçerlidir.
(7) Ancak, imalatçının talebi üzerine tip onay belgesinin ve eklerinin kopyası, taahhütlü

posta veya elektronik posta yoluyla imalatçı tarafından belirlenen AB ülkelerinin onay kuru-
luşuna iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona gönderilir.

(8) İmalatçı tarafından belirlenen ülkelerin onay kuruluşları, yedinci fıkrada belirtilen
talebin alınmasını izleyen üç ay içinde, tip onayını kabul edip etmediklerine karar verir. Bu
kuruluşlar kararlarını, ulusal küçük seri tip onayını vermiş olan onay kuruluşuna resmi olarak
bildirir.

(9) Onay kuruluşları, araç onaylanırken esas alınan ulusal teknik şartların kendi şartla-
rına denk olmadığına kanaat getirmek için makul gerekçeleri bulunmadığı sürece, ulusal tip
onayını kabul eder.

(10) Ulusal küçük seri tip onayı bulunan bir aracı başka bir ülkede piyasaya arz etmek
veya tescil ettirmek isteyen bir başvuru sahibinin talebi üzerine, ulusal küçük seri tip onayını
vermiş olan onay kuruluşu diğer ülkenin ulusal onay kuruluşuna tanıtım paketi de dahil, tip
onayı belgesinin kopyasını gönderir. Bu durumda da sekizinci ve dokuzuncu fıkra hükümleri
uygulanır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Piyasada Bulundurma, Tescil veya Hizmete Girme

Araçların piyasada bulundurulması, tescili veya hizmete girmesi
MADDE 43 – (1) 46 ncı ve 47 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak şartıyla, AB

tam araç tip onayının zorunlu olduğu veya imalatçının bu Yönetmelik uyarınca söz konusu tip
onayını aldığı araçlar ancak, 38 inci madde uyarınca düzenlenmiş geçerli bir uygunluk belge-
sinin bulunması koşuluyla piyasada bulundurulabilir, tescil edilebilir veya hizmete girebilir.
Bu araçlar tamamlanmamış ise, araçların piyasada bulundurulmasına veya hizmete girmesine
izin verilir; fakat, bu araçların tesciline ve karayolunda kullanılmasına izin verilmeyebilir.

Seri sonu araçların piyasada bulundurulması, tescili veya hizmete girmesi
MADDE 44 – (1) Seri sonu sınırlarına, ikinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen süre sı-

nırına tabi olmak üzere; 37 nci madde uyarınca AB tip onayı geçersiz hale gelen bir araç tipiyle
uyumlu olan araçlar piyasada bulundurulabilir, tescil edilebilir ve hizmete girebilir. Bu fıkra
sadece, Türkiye veya AB sınırları içerisinde olan ve imalat tarihinde geçerli bir AB tip onayı
bulunan, fakat bu AB tip onayı geçerliliğini yitirmeden önce piyasada bulundurulmamış, tescil
edilmemiş ve hizmete girmemiş olan araçlar için geçerlidir.
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(2) Birinci fıkra, tam araçlar için AB tip onayının geçersiz hale geldiği tarihten itibaren
24 ay, tamamlanmış araçlar içinse bu tarihten itibaren 30 ay boyunca geçerlidir.

(3) Birinci fıkradan yararlanmak isteyen imalatçılar, AB veya Türkiye için geçerli olmak
üzere, söz konusu aracın piyasada bulundurulacağı, tescil edileceği veya hizmete gireceği her
bir ülkenin onay kuruluşuna talepte bulunur. Bu talepte, varsa, söz konusu araçların yeni gelen
tip onay şartlarını yerine getirmesini engelleyen teknik veya ekonomik nedenler belirtilir. İlgili
onay kuruluşu, talebi almasını izleyen üç ay içinde, kendi sınırlarında bu araçların tesciline
izin verip vermeyeceğine ve izin verecekse kaç aracın tescil edilebileceğine karar verir.

(4) Seri sonu araçların sayısı, hangisi daha yüksekse, Türkiye veya her bir AB üyesi
ülke başına olmak üzere 100 aracı ya da son iki yılda tescil edilen araç sayısının %10’unu ge-
çemez.

(5) Bu prosedür kapsamında hizmete giren araçların uygunluk belgesinde aracın “seri
sonu” olduğunu belirten özel bir ifade bulunur.

(6) Bakanlık, bu maddede belirlenen prosedür doğrultusunda piyasada bulundurulacak,
tescil edilecek veya hizmete girecek olan araç sayısının etkin bir biçimde izlenmesini sağlar.

(7) Bu madde yalnızca, 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tip
onayının geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle imalata son verilmesi halinde geçerlidir.

Aksam ve ayrı teknik ünitelerin piyasada bulundurulması veya hizmete girmesi
MADDE 45 – (1) Aksam veya ayrı teknik üniteler ancak, Ek II’de listelenen ilgili mev-

zuatın şartlarını sağlamaları ve 39 uncu madde uyarınca uygun şekilde işaretlenmeleri halinde
piyasada bulundurulabilir veya hizmete girebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan yeni araçlar için özel olarak üretilen veya ta-
sarlanan aksam veya ayrı teknik üniteler için birinci fıkra geçerli değildir.

(3) Birinci fıkranın istisnası olarak, Bakanlık, 40 ıncı madde kapsamında bu Yönetme-
liğin bir veya birkaç hükmünden muaf tutulmuş olan ya da söz konusu aksam veya ayrı teknik
ünite ile ilgili olarak 42 nci madde uyarınca verilen onayların kapsamına giren araçlara monte
edilmesi için tasarlanan aksam veya ayrı teknik ünitelerin piyasada bulundurulmasına veya
hizmete girmesine izin verebilir.

(4) Birinci fıkranın istisnası olarak ve bu Yönetmelikte ya da bu Yönetmelik uyarınca
kabul edilen mevzuatın birinde aksi belirtilmedikçe, Bakanlık, piyasada bulundurulduğunda
veya hizmete girdiğinde, 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki
veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) ya da bu Yönet-
meliğe göre tip onayı alması gerekmeyen araçlara monte edilmek üzere tasarlanan aksam veya
ayrı teknik ünitelerin piyasada bulundurulmasına veya hizmete girmesine izin verebilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Koruyucu Hükümler

Ulusal düzeyde ciddi bir risk teşkil eden araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üni-
telerle ilgili işlemler

MADDE 46 – (1) Bakanlık, yaptığı piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda bu Yönet-
melik kapsamındaki bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin insanların sağlık ve gü-
venliği açısından ya da kamu çıkarlarının korunmasıyla ilgili diğer hususlar bakımından risk
oluşturduğunu tespit ettiğinde vakit geçirmeden ilgili iktisadi işletmecilerden söz konusu araç,
sistem, aksam ve ayrı teknik ünitenin piyasadan çekilmesini, ürünün güvenli hale getirilmesi
için gerekli olan her türlü düzeltici tedbiri almasını, ürünün güvenli hale getirilememesi halinde
ise bertaraf edilmesini ister ve gerek ürünün güvenli olmaması gerekse bu Yönetmeliğin diğer
hükümlerine uygun olmaması halinde 4703 sayılı Kanun ve Ürünlere İlişkin Piyasa Gözetimi
ve Denetimine Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda uygun olan diğer önlemleri
alır. Bakanlık, uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünün tip onayını sağlayan Onay
Kuruluşunun yurt dışında yerleşik bir kuruluş olması halinde bu kuruluşu da bilgilendirir.
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(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece kendi sınırları dahilinde olmadığına karar verirse,
değerlendirme sonuçlarını ve iktisadi işletmecinin yapması gereken işlemi üye ülkelerin onay
kuruluşlarına bildirmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(3) İktisadi işletmeci; piyasaya arz ettiği, tescil ettirdiği veya hizmete girmesinden so-
rumlu olduğu uygun olmayan bütün araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için her türlü
uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) İktisadi işletmecinin, birinci fıkra kapsamında yeterli düzeltici tedbir almaması ha-
linde, Bakanlık, uygun olmayan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin ulusal pazarda
piyasada bulundurulmasını, tescil edilmesini ya da hizmete girmesini yasaklamak veya kısıt-
lamak ya da bunların piyasadan çekilmesini veya geri çağrılmasını sağlamak için gereken tüm
önlemleri alır.

(5) Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve diğer AB ülkelerini dör-
düncü fıkrada belirtilen tedbirler hakkında vakit geçirmeden bilgilendirir. Sağlanan bilgiler,
mevcut tüm ayrıntıları içerir; özellikle de uygun olmayan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik
ünitenin tespiti için gereken veriler, bunların menşei, iddia edilen uygunsuzluğun niteliği ve
söz konusu olan risk, alınan ulusal tedbirlerin niteliği ve süresi, ilgili iktisadi işletmecinin ileri
sürdüğü düşünceler belirtilir. Bakanlık özellikle uygunsuzluğun;

a) Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin insanların sağlık ve güvenliğini, çev-
renin korunmasını veya kamu çıkarlarının korunmasıyla ilgili bu Yönetmeliğin kapsamına
giren diğer hususlara ilişkin şartları karşılamamasından veya,

b) Ek II’de listelenen ilgili mevzuattaki eksikliklerin,
birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir.
(6) Bakanlık, söz konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin uygunsuzluğuyla

ilgili olarak ellerinde bulunan ek bilgileri, varsa alınan tedbirleri ve bildirilen ulusal tedbirle
ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda itirazlarını bir ay içinde üye ülkelerin onay kuruluşla-
rına bildirmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(7) Altıncı fıkrada belirlenen bilgilerin alınmasını izleyen bir ay içinde, bir ülkenin
aldığı tedbire başka bir ülke veya Komisyon tarafından itiraz edilmesi halinde, söz konusu ted-
bir 47 nci madde uyarınca değerlendirilir.

(8) Bakanlık, söz konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite ile ilgili olarak
vakit geçirmeden, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin piyasadan çekilmesi gibi uygun
kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

Koruma prosedürü
MADDE 47 – (1) 46 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen işlem sı-

rasında alınan tedbire itiraz edilirse veya ulusal bir tedbirin mevzuata aykırı olduğuna karar
verilirse Bakanlık veya Komisyon, vakit geçirmeden ülkelere ve ilgili iktisadi işletmeciye veya
işletmecilere danışarak söz konusu ulusal tedbiri değerlendirir. Bu değerlendirmeye dayanarak,
73 üncü maddede yer alan prosedür doğrultusunda ulusal tedbirin haklı gerekçelerle alınmış
olup olmadığına karar verilir. Karar, tüm ülkelere ve ilgili iktisadi işletmeciye veya işletmecilere
bildirilir.

(2) Ulusal tedbirin haklı gerekçelerle alındığına karar verilirse; ülkeler, uygun olmayan
araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin kendi pazarlarında piyasadan çekilmesi için ge-
reken tedbirleri alır ve bu konuda bilgilendirme yapar. Ulusal tedbirin haklı bir gerekçeyle alın-
madığına karar verilirse, ilgili ülke birinci fıkrada belirtilen karar doğrultusunda tedbiri geri
çeker veya değiştirir.

(3) Ulusal tedbirin haklı gerekçelere dayandığına ve bu Yönetmelikteki ya da bu Yö-
netmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki veya uygulama mevzuatındaki eksikliklerden kay-
naklandığına karar verilirse, Bakanlık, aşağıda belirtilen şekilde uygun tedbirleri alır.

a) Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuat veya uygulama mevzuatı söz konusu
ise Komisyonun bu konuda yaptığı değişikliklere müteakip ulusal mevzuatta gerekli değişik-
likler yapılır,
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b) BM/AEK Regülasyonları söz konusu ise, Komisyonun 1958 Cenevre Antlaşmasın-
daki geçerli prosedür doğrultusunda ilgili BM/AEK Regülasyonlarında yapılmasını önerdiği
gerekli değişiklikler BM/AEK’da yayımlandığında, 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
ülkemizin taraf olduğu BM/AEK Regülasyonundaki bu değişiklikler Türkiye’de de uygulanır.

Ciddi bir risk teşkil eden uygun araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler
MADDE 48 – (1) Bakanlık, 46 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında bir değerlen-

dirme yaptıktan sonra, geçerli şartlara uymalarına veya uygun şekilde işaretlenmiş olmalarına
rağmen araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin güvenlik açısından ciddi bir risk oluş-
turduğunu ya da çevreye veya kamu sağlığına ciddi zararlar verebileceğini tespit ederse, ilgili
iktisadi işletmeciden; piyasaya arz edildikten, tescil edildikten veya hizmete girdikten sonra
bu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin söz konusu riski taşımadığından emin olmak,
bu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteleri piyasadan çekmek ya da riskin niteliğiyle
orantılı olan makul bir süre içinde geri çağırmak için gereken tüm tedbirleri almasını ister. Ba-
kanlık, araç imalatçısı gereken tüm tedbirleri alana kadar bu araçların tesciline izin vermeye-
bilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen nitelikteki bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite
için iktisadi işletmeci, piyasaya arz edilen, tescil edilen veya hizmete giren bu türden bütün
araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık mevcut tüm bilgileri, özellikle de ilgili araç, sistem, aksam veya ayrı teknik
ünitenin tespiti için gereken verileri, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin menşeini
ve tedarik zincirini, söz konusu olan riskin niteliğini ve alınan ulusal tedbirlerin niteliğini ve
süresini bir ay içinde Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla AB ülkelerine bildirmek üzere Komisyona
bildirir.

(4) AB tarafından birinci fıkrada belirtilen ulusal tedbirlerin haklı gerekçelerle alınmış
olup olmadığının bildirilmesi halinde, Bakanlık tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak
uygun tedbirler alınır.

(5) Bakanlıkça alınan tedbirler ilgili iktisadi işletmeci/işletmecilere ve Ekonomi Ba-
kanlığı aracılığıyla üye ülkelere bildirilmek üzere Komisyona bildirilir.

Onaylı tipe uygun olmayan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler
MADDE 49 – (1) Uygunluk belgesi bulunan ya da onay işareti taşıyan yeni araç, sis-

tem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin onaylı tipe uygun olmadığı durumlarda, Bakanlık, ima-
lattaki araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin onaylı tipe uygun hale getirilmesi için,
tip onayının geri çekilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde, AB tip onayı belgesindeki veya tanıtım paketindeki özel-
liklerden sapmalar, onaylı tipe uygunsuzluk olarak kabul edilir.

(3) Bakanlık, uygunluk belgesi bulunan ya da bir AB ülkesinde verilmiş bir onay işareti
taşıyan yeni araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin onaylı tipe uygun olmadığını ortaya
koyarsa, bu kuruluş AB tip onayını veren onay kuruluşundan, imalattaki araç, sistem, aksam
veya ayrı teknik ünitelerin onaylı tipe uygunluğunun devam ettiğini doğrulamasını isteyebilir.
Bu yönde bir talep alması üzerine, AB tip onayını veren onay kuruluşu, en geç talep tarihini
izleyen üç ay içinde olmak üzere mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemleri yerine getirir.

(4) Bakanlık aşağıdaki durumlarda, bir sistem, aksam, ayrı teknik ünite veya tamam-
lanmamış araç için AB tip onayı veren onay kuruluşundan, imalattaki araçların onaylı tipe uy-
gun hale getirilmesi için gerekli tedbirleri almasını ister.

a) AB araç tip onayı için aracın uygunsuzluğu yalnızca bir sistem, aksam veya ayrı tek-
nik ünitenin uygunsuzluğundan kaynaklanıyorsa.

b) Çok aşamalı tip onayı için, tamamlanmış bir aracın uygunsuzluğu yalnızca, bu ta-
mamlanmamış aracın parçası olan bir sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin ya da tamam-
lanmamış aracın kendisinin uygunsuzluğundan kaynaklanıyorsa.
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(5) Bu yönde bir talep alması üzerine ilgili onay kuruluşu, gerekirse talepte bulunan
onay kuruluşuyla birlikte, en geç talep tarihini izleyen üç ay içinde olmak üzere mümkün olan
en kısa sürede gerekli işlemleri yerine getirir.

(6) Uygunsuzluk tespit edilen durumlarda, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite ya da
tamamlanmamış araç için AB tip onayı veren onay kuruluşu, birinci fıkrada belirtilen tedbirleri
alır. Onay kuruluşları, herhangi bir AB tip onayının geri çekilmesi halinde bu durumu ve bunun
nedenlerini bir ay içinde birbirlerine bildirir.

(7) AB tip onayını veren onay kuruluşu kendisine bildirilen uygunsuzluğa itiraz ederse,
ilgili AB ülkeleri ile anlaşmazlık çözümlenmeye çalışılır. Komisyon bilgilendirilir ve gerekli
durumlarda, anlaşma sağlanması amacıyla uygun toplantılar gerçekleştirilir.

Temel sistemlerin doğru çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilecek parça veya
donanımın piyasaya arz edilmesi ve hizmete girmesi

MADDE 50 – (1) Bir aracın güvenliği ya da çevresel performansı açısından temel ni-
telikteki sistemlerin doğru çalışması bakımından ciddi risk teşkil edebilecek parça veya dona-
nım, 51 inci maddenin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca Bakanlık tarafından izin veril-
medikçe piyasaya arz edilemez, tescil edilemez veya hizmete giremez ve yasaklanır.

(2) Birinci fıkranın eşit uygulanması için, mevcut bilgilere ve özellikle de aşağıdaki
hususlarda ülkeler tarafından aktarılan bilgilere dayanarak söz konusu parça veya donanımların
listesini hazırlamak üzere uygulama mevzuatı 73 üncü maddeye uygun olarak Bakanlık tara-
fından düzenlenir.

a) Söz konusu parça veya donanımların takıldığı araçların güvenlik veya çevre perfor-
mansı açısından var olan riskin ciddiyeti.

b) Bu madde kapsamında söz konusu parça veya donanımlar için olası bir izin şartı
koymanın tüketiciler ve satış sonrası imalatçılar üzerindeki olası etkisi.

(3) Söz konusu onay birinci fıkra dışındaki hususlar ile ilgili olmadıkça; birinci fıkra,
orijinal parça ve donanımlar veya Ek II’de listelenen mevzuattan herhangi biri doğrultusunda
tip onayı verilen parça ve donanımlar için geçerli değildir. Birinci fıkra, özellikle kamuya açık
karayollarında kullanılmamak üzere üretilmiş yarış araçları için imal edilmiş parça veya do-
nanımlar için geçerli değildir. İkinci fıkrada bahsedilen bir uygulama mevzuatıyla oluşturulan
listeye dahil edilen parça veya donanımlar, yarış ve karayolunda kullanılmak gibi ikili bir amaç-
la tasarlanmışsa, bu parça veya donanımlar, bu maddenin şartlarına uymadıkları sürece, kara-
yollarında trafiğe çıkan araçlarda kullanılmak üzere halka satılamaz. Uygun olduğu durumlarda,
bu fıkrada belirtilen parça veya donanımları tanımlamaya yönelik hükümler Bakanlık tarafından
kabul edilebilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen parça ve donanımların karşılaması gereken şartlarla ilgili
olarak, 75 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık
yetkilidir. Bu şartlar, Ek II’de listelenen mevzuata dayanabilir ya da parça veya donanımların
uygun olan duruma göre, orijinal aracın ya da herhangi bir parçasının çevre ve güvenlik per-
formansıyla karşılaştırılmasından oluşabilir. Her iki durumda da bu şartlar, söz konusu parça
veya donanımların, aracın güvenliği veya çevresel performansı açısından temel nitelikteki sis-
temlerin çalışmasına zarar vermemesini sağlar.

Temel sistemlerin doğru çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilecek parça veya
donanımlar ve ilgili şartlar

MADDE 51 – (1) 50 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında, parça veya donanım
imalatçısı Onay Kuruluşuna başvuruda bulunarak, izin istenen parça veya donanımların 50 nci
maddenin dördüncü fıkrasında yer alan şartları karşıladığını belirten ve görevlendirilmiş teknik
servis tarafından düzenlenen bir deney raporu sunar. İmalatçı, Onay Kuruluşuna her bir parça
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tipi için sadece bir başvuru yapabilir. Herhangi bir AB ülkesinin yetkili onay kuruluşu tarafın-
dan istenmesi halinde, izni vermiş olan Onay Kuruluşu, bu isteği izleyen bir ay içinde, ortak
bir güvenli elektronik iletişim sistemi aracılığıyla, istekte bulunan ülkenin onay kuruluşuna is-
tenen izin belgesinin kopyasını ekleriyle birlikte gönderir. Bu kopya, güvenli elektronik dosya
formatında da olabilir.

(2) Başvuruda parça veya donanım imalatçısının bilgileri, parça veya donanımların tipi,
tanıtım ve parça numaraları, araç imalatçısının adı, araç tipi ve varsa imalat yılı veya parça ya da
donanımların takılacağı aracın tanıtılmasını sağlayan her türlü diğer bilgi yer alır. Onay Kuru-
luşu deney raporuna ve diğer bilgilere dayanarak söz konusu parça veya donanımların 50 nci
maddenin dördüncü fıkrasında yer alan şartları karşıladığına kanaat getirdiğinde, bu maddenin
dördüncü fıkrasına tabi olmak üzere bu parça veya donanımların piyasaya arz edilmesine ve
hizmete girmesine izin verir. Onay Kuruluşu vakit geçirmeden imalatçıya bir belge düzenler.

(3) İkinci fıkrada yer alan belge için bir şablon ve numaralandırma sistemi belirlemek
üzere uygulama mevzuatı 73 üncü maddeye uygun olarak Bakanlık tarafından düzenlenir.

(4) İmalatçı, izin belgesinin düzenlendiği koşulları etkileyen herhangi bir değişiklik ol-
ması halinde izni vermiş olan Onay Kuruluşunu vakit geçirmeden bilgilendirir. Onay Kuruluşu,
iznin gözden geçirilmesinin veya yeniden düzenlenmesinin ya da ilave deneyler yapılmasının
gerekip gerekmediğine karar verir. İmalatçı, parça veya donanımların izin belgesinin düzen-
lendiği koşullarda imal edilmesini ve imal edilmeye devam etmesini sağlamaktan sorumludur.

(5) Onay Kuruluşu, herhangi bir izin vermeden önce, imalatın uygunluğunun etkin bir
biçimde kontrol edilmesini sağlayan yeterli düzenleme ve prosedürlerin varlığını doğrular.
Onay Kuruluşu, iznin verildiği koşulların artık karşılanmadığını tespit ederse, imalatçıdan parça
veya donanımların yeniden uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirleri almasını ister ve ge-
rekirse izni geri çeker.

(6) Onay Kuruluşu, kendisi ile AB ülkelerinin onay kuruluşları arasında ikinci fıkrada
belirtilen izin ile ilgili yaşanılan herhangi bir anlaşmazlığı Komisyona iletmek üzere Ekonomi
Bakanlığına sunar. Bakanlık, Komisyonun kendisiyle de danışarak oluşturduğu ve sorunun çö-
zümü için önerdiği tedbirleri dikkate alır.

(7) 50 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan liste hazırlanana kadar Onay Kuruluşu,
aracın güvenliği veya çevresel performansı açısından temel nitelikteki sistemlerin doğru çalış-
masını etkileyebilecek parça ve donanımlarla ilgili olarak kendi ulusal hükümlerini kullanabilir.

Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin geri çağrılması
MADDE 52 – (1) AB tam araç tip onayı almış olan bir imalatçı, bu Yönetmelik doğ-

rultusunda onaylanmış olsun ya da olmasın, araca takılan bir sistem, aksam veya ayrı teknik
ünitenin güvenlik, kamu sağlığı veya çevre koruması açısından ciddi bir risk teşkil etmesi ne-
deniyle ya da tip onayı mevzuatı uyarınca özel şartlara tabi olmayan bir parçanın güvenlik, ka-
mu sağlığı veya çevre koruması açısından ciddi bir risk teşkil etmesi nedeniyle, piyasaya arz
edilen, tescil edilen veya hizmete alma sorumluluğu imalatçıya ait olan araçları geri çağırmak
zorunda kalırsa, bu imalatçı Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(2) AB tip onayı almış olan bir sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçısı, bu Yö-
netmelik doğrultusunda onaylanmış olsun ya da olmasın, güvenlik, çalışma güvenliği, kamu
sağlığı veya çevre koruması açısından ciddi bir risk teşkil etmesi nedeniyle, piyasaya arz edilen
veya hizmete alma sorumluluğu imalatçıya ait olan sistem, aksam veya ayrı teknik üniteleri
geri çağırmak zorunda kalırsa, bu imalatçı Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(3) İmalatçı birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ciddi riski ortadan kaldırmak için Ba-
kanlığa çeşitli uygun çözüm yolları önerir. Bakanlık, önerilen çözüm yollarını vakit geçirmeden
üye ülkelerin onay kuruluşlarına bildirmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona
bildirir. Onay kuruluşları, çözüm yollarının ilgili ülkelerde etkin bir biçimde uygulanmasını
sağlar.
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(4) Bakanlık çözüm yollarının yetersiz olduğunu ya da yeterince hızlı uygulanmadığını
düşünürse, AB tip onayını veren onay kuruluşunu vakit geçirmeden bilgilendirir. AB tip onayını
veren onay kuruluşu bunun üzerine imalatçıyı bilgilendirir. İmalatçı etkili düzeltici tedbirler
önerip uygulamadığı takdirde, AB tip onayını veren onay kuruluşu AB tip onayının geri çekil-
mesi de dahil olmak üzere gerekli tüm koruyucu tedbirleri alır. AB tip onayı geri çekilirse, ona-
yın geri çekilmesini izleyen bir ay içinde Onay Kuruluşu taahhütlü posta veya dengi bir elek-
tronik yöntem ile imalatçıyı, üye ülkelerin onay kuruluşlarını bilgilendirmek üzere Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu bilgilendirir.

Kararların ve mevcut çözüm yollarının bildirilmesi
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca alınan tüm kararlarda ve AB tip onayının

verilmemesine veya geri çekilmesine, tescilin reddine veya herhangi bir aracın piyasaya arz
edilmesinin, tescilinin veya hizmete girmesinin yasaklanmasına ya da kısıtlanmasına ilişkin
olan veya herhangi bir aracın piyasadan çekilmesini öngören tüm kararlarda kararın gerekçeleri
ayrıntılı bir biçimde açıklanır.

(2) Bu türden kararlar tüm ilgili taraflara bildirilir. İlgili taraf aynı zamanda, yürürlükte
olan mevzuata göre başvurabileceği çözüm yolları ve bu çözüm yollarına başvurabileceği süre
sınırları hakkında bilgilendirilir.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Mevzuat

AB tip onayı için gereken BM/AEK regülasyonları
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte veya bu Yönetmelik uyarınca düzenlenen mevzuatta

listelenen ve ülkemizin kabul ettiği BM/AEK Regülasyonları veya bunlarda yapılan değişik-
likler, bir aracın AB tip onayı şartlarının parçasıdır.

(2) Onay Kuruluşları, bu Yönetmelik veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mev-
zuat doğrultusunda verilmiş, karşılık gelen onayların ve onay işaretlerinin yerine, birinci fıkrada
bahsedilen BM/AEK Regülasyonları doğrultusunda verilen onayları ve uygun olan durumlarda
ilgili onay işaretlerini kabul eder.

(3) AB araç tip onayı için bir BM/AEK Regülasyonunun ya da bu Regülasyonda yapılan
bir değişikliğin uygun görülmesi durumunda, ilgili BM/AEK Regülasyonunun veya Regülas-
yon değişikliğinin zorunlu hale getirilmesi ve bu Yönetmelikte ya da bu Yönetmelik uyarınca
kabul edilen mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması için 75 inci maddeye uygun olarak
düzenleme yapılır. Bu mevzuatta, BM/AEK Regülasyonunun veya eklerinin zorunlu uygulama
tarihleri belirtilir ve uygun olan durumlarda geçiş hükümlerine yer verilir. BM/AEK Regülas-
yonlarının zorunlu uygulamasına ilişkin ayrı mevzuat Komisyon tarafından yayımlanmasına
müteakip Bakanlık tarafından iç mevzuata derç edilir.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Bilgilerin Sağlanması

Kullanıcılar için bilgiler
MADDE 55 – (1) İmalatçı, bu Yönetmelikte veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen

mevzuatta veya uygulama mevzuatında yer alan hususlarla ilgili olarak, Onay Kuruluşu tara-
fından onaylanan hususlardan farklı teknik bilgiler veremez.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen bir mevzuatta veya uygulama mevzuatında
bu yönde bir hüküm varsa, imalatçı, bir araç, aksam veya ayrı teknik ünite için gereken bütün
bilgileri ve bunların kullanımına ilişkin özel şart veya sınırlamaları açıklayan talimatları kul-
lanıcılara sunmak zorundadır.
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(3) İkinci fıkrada belirtilen bilgiler Türkçe olur. Söz konusu bilgiler, Onay Kuruluşunun
kabulü üzerine kullanım kılavuzunda verilir.

Aksam veya ayrı teknik ünite imalatçıları için bilgiler
MADDE 56 – (1) Araç imalatçısı uygun durumlarda, bu Yönetmelik uyarınca kabul

edilen mevzuatta veya uygulama mevzuatında belirlenen çizimler de dahil olmak üzere, aksam
veya ayrı teknik ünitelerin AB tip onayı için veya 50 nci madde kapsamında bir izin almak için
gereken tüm bilgileri aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılarının kullanımına sunar. Araç ima-
latçısı, fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, kamuoyuna açık olmayan
bilgilerin gizliliğini korumak için aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılarına bağlayıcı bir söz-
leşme imzalama şartı getirebilir.

(2) Aksam veya ayrı teknik ünite imalatçısı, 31 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca
kullanım kısıtlamaları, özel montaj koşulları veya bunların ikisini birden kapsayan bir AB tip
onay belgesinin sahibi olarak, aksam veya ayrı teknik üniteler ile ilgili tüm ayrıntılı bilgiyi
araç imalatçısına sağlar. Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen bir mevzuatta bu yönde bir hü-
küm varsa, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçısı, imal ettiği aksam veya ayrı teknik ünitelerle
birlikte kullanım kısıtlamaları, montaj koşulları veya bunların her ikisi ile ilgili talimatları
temin eder.

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim

İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 57 – (1) İmalatçılar, hızlı olarak kolay erişilebilir ve standart bir format kul-

lanılan web siteleri aracılılığıyla bağımsız operatörler için araç tamir ve bakım bilgilerine sı-
nırsız erişim sağlarlar. Özellikle de, bu erişim, yetkili bayi ve tamircilere sağlanan bilgilerle
ve tanınan erişim hakkıyla kıyaslandığında ayrımcılık içermeyen bir şekilde verilir. Bu yüküm-
lülük, küçük seri olarak onaylanan araçlar için geçerli değildir.

(2) Bakanlık, ortak bir standart benimseyinceye kadar, birinci fıkrada belirtilen bilgiler,
bağımsız operatörler tarafından makul bir çabayla işlenebilecek, tutarlı bir şekilde sunulur.
İmalatçılar, ayrıca, eğitim malzemelerini de bağımsız operatörlerin ve yetkili bayi ve tamirci-
lerin kullanımına sunarlar.

(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgiler, asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) Anlaşılır bir araç tanıtım numarası.
b) Servis ve bakım kayıtlarını ve servis planlarını içeren tamir kitapları.
c) Teknik kılavuzlar ve teknik servis bültenleri.
ç) Ölçümlere ilişkin asgari ve azami teorik değerler gibi bilgiler olacak şekilde; aksam

ve arıza teşhis bilgileri.
d) Kablo tesisat şemaları.
e) İmalatçının özel kodları da dahil olmak üzere arıza teşhis sorun kodları.
f) Araç tipi için geçerli yazılım, tanıtım ve kalibrasyon doğrulama numaraları.
g) Şahsi aletler ve donanımlara ilişkin olan ve bunlar vasıtasıyla sağlanan bilgiler.
ğ) Veri kayıt bilgileri ve iki yönlü izleme ve deney verileri.
h) İş birimleri.
(4) Herhangi bir araç imalatçısının dağıtım sistemi içindeki yetkili bayileri veya tamir-

cileri, araç imalatçısının dağıtım sistemine mensup olmayan başka araçlar için tamir veya bakım
hizmetlerini sağladıkları ölçüde bu Yönetmeliğin amaçları bakımından bağımsız operatörler
olarak kabul edilir.

(5) Bilgi sisteminin bakımı nedeniyle zorunlu olmadıkça, araç tamir ve bakım bilgileri
her zaman kullanıma açık olur.
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(6) OBD uyumlu değiştirme veya servis parçalarının, arıza teşhis cihazlarının ve deney
donanımının imalatı ve servisi için, imalatçılar tüm ilgili OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerini
ayrımcılık yapmadan her türlü ilgili aksam, arıza teşhis cihazı veya deney donanım imalatçısına
veya tamircisine vermek zorundadır.

(7) Alternatif yakıtla çalışan araçlara yönelik otomotiv donanımlarının tasarımı ve ima-
latı için, imalatçılar tüm ilgili alternatif yakıtla çalışan araç imalatçılarına, montajcılarına veya
tamircilerine ayrımcı olmayan bir şekilde ilgili OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerini sağla-
mak zorundadır.

(8) İmalatçı, AB tip onayı başvurusunda bulunurken, Onay Kuruluşuna bu maddede
belirtilen bilgiler bakımından bu Yönetmeliğe uygunluğu göstermek zorundadır. AB tip onayı
başvurusu yapıldığında, bu bilgiler mevcut değilse ya da bu Yönetmeliğe veya bu Yönetmelik
uyarınca kabul edilen mevzuat ve uygulama mevzuatına uygun değilse, imalatçı tip onay tari-
hinden itibaren altı ay içinde söz konusu bilgileri sağlar. Onay Kuruluşuna sunulacak uygunluk
kanıtını oluşturan araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim belgesi için şablon be-
lirlemek üzere bir uygulama mevzuatı 73 üncü maddeye uygun olarak Bakanlık tarafından dü-
zenlenir.

(9) Bu uygunluk kanıtının sekizinci fıkrada belirtilen süre içinde temin edilmemesi ha-
linde, Onay Kuruluşu uygunluğun sağlanması için gerekli adımları atar.

(10) İmalatçı, araç tamir ve bakım bilgilerinde daha sonra yaptığı değişiklikleri ve ila-
veleri, bu değişiklik ve ilaveler yetkili tamircilere sağlandığı anda internet sitelerinde kullanıma
sunmak zorundadır.

(11) Herhangi bir araca ilişkin tamir ve bakım kayıtlarının araç imalatçısının merkezi
veri tabanında veya imalatçı adına tutulduğu durumlarda, bağımsız tamirciler gerçekleştirmiş
oldukları tamir ve bakımlara ilişkin bilgileri girebilmek için söz konusu kayıtlara ücretsiz olarak
erişebilir.

(12) Tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili şartların, özellikle de araç tamir ve bakım
bilgilerinin sağlanma yöntemine ilişkin teknik şartların ayrıntılarını belirlemek için, 75 inci
maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.

Birden fazla tip onayı sahibine ilişkin yükümlülükler
MADDE 58 – (1) Kademeli tip onayı veya çok aşamalı tip onayı verileceği durumlarda,

ilgili tip onayından sorumlu imalatçı aynı zamanda söz konusu sistem, aksam veya ayrı teknik
ünite ya da söz konusu aşama ile ilgili tamir bilgilerini hem son imalatçıya hem de bağımsız
operatörlere bildirmek zorundadır.

(2) Son imalatçı tam araç ile ilgili bilgileri bağımsız operatörlere vermek ile sorumludur.
Araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ücretleri
MADDE 59 – (1) İmalatçılar, bu Yönetmelik kapsamındaki araç tamir ve bakım bilgi-

lerine erişim için makul ve orantılı ücretler isteyebilirler. Bağımsız operatörün herhangi bir
bilgiyi hangi oranda kullandığı dikkate alınmaksızın, bu bilgilere erişimi caydıracak, makul
veya orantılı olmayan bir ücret istenmez.

(2) İmalatçılar, araç tamir ve bakım bilgilerini gün, ay ve yıl bazında kullanıma sunar
ve bu bilgilere erişim ücretleri, erişim hakkının tanındığı zaman dilimlerine göre farklılık gös-
terir.

Araç bilgilerine erişim alt komitesi
MADDE 60 – (1) 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif

Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir
ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul
ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in uygulanması çerçevesinde, Motorlu
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Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) bünyesinde oluşturulan Araç Bilgilerine Erişim Alt
Komitesinin faaliyetlerinin uygulama kapsamı, bu Yönetmelik kapsamındaki araçları da içe-
recek şekilde genişletilir. Bu alt komite, araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerinin kasıtlı
veya kasıtsız kötüye kullanım kanıtlarına dayanarak, bilgilerin kötüye kullanımını engellemek
için yapılabilecek işlemleri Bakanlığa önerir.

ON ALTINCI BÖLÜM
Teknik Servislerin Görevlendirilmesi ve Bildirilmesi

Teknik servislerle ilgili şartlar
MADDE 61 – (1) Onay Kuruluşu, 63 üncü madde uyarınca bir teknik servisi görev-

lendirmeden önce söz konusu teknik servisin bu maddenin iki ila dokuzuncu fıkralarındaki
şartları yerine getirdiğinden emin olur.

(2) 64 üncü maddenin birinci fıkrası saklı kalmak şartıyla, teknik servisler Türkiye’nin
ulusal mevzuatına tabi olarak kurulur ve tüzel kişiliği haizdir.

(3) Teknik servisler, değerlendirdikleri araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin
tasarım, imalat, tedarik veya bakım sürecinden bağımsız üçüncü taraflar olur. Değerlendirdiği,
deney yaptığı veya muayene ettiği araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin tasarım, ima-
lat, tedarik, montaj, kullanım veya bakımında görev alan bir ticaret birliğine ya da meslek fe-
derasyonuna mensup kuruluşların, bağımsızlıklarını ve herhangi bir çıkar çatışması bulunma-
dığını kanıtlamaları halinde bu fıkranın ilk cümlesinde belirtilen şartları yerine getirdiği kabul
edilir.

(4) Teknik servis, teknik servisin üst düzey yönetimi ve 63 üncü maddenin birinci fıkrası
uyarınca görevlendirildikleri kategorilerdeki faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan per-
soneli; değerlendirdikleri araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin tasarımcısı, imalatçısı,
tedarikçisi veya bakım sorumlusu olamaz ya da bu faaliyetlerde bulunan tarafları temsil ede-
mez. Bu şart, üçüncü fıkrada bahsedilen ve teknik servisin çalışması için gerekli olan değer-
lendirilmiş araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin kullanımını ya da bu araç, sistem,
aksam veya ayrı teknik ünitelerin kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Teknik servisler,
bağlı ortaklıklarının veya alt yüklenicilerinin faaliyetlerinin görevlendirilmiş olduğu faaliyet
kategorilerinin gizliliğini, nesnelliğini ve tarafsızlığını etkilememesini sağlamak zorundadır.

(5) Teknik servis ve personeli, servisin görevlendirildiği faaliyet kategorilerini en yük-
sek düzeyde mesleki etik anlayışıyla ve ilgili alanın gerektirdiği teknik yetkinlikle yerine ge-
tirmek zorundadır. Teknik servis ve personeli başta mali olmak üzere, kararlarını veya değer-
lendirme sonuçlarını etkileyebilecek, özellikle de bu faaliyetlerin sonuçlarıyla ilişkili çıkarları
olan kişi veya gruplardan kaynaklanan her türlü baskı ve zorlamanın dışında kalır.

(6) Teknik servis, aşağıdaki hususlarda sahip olduklarını Onay Kuruluşuna kanıtlayarak,
63 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirildiği tüm faaliyet kategorilerini yerine
getirebilir:

a) Uygun becerilerin, spesifik teknik bilginin ve mesleki eğitimin yanı sıra görevi yerine
getirmesi için yeterli ve uygun deneyime sahip olan personel.

b) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorileriyle ilgili olan prosedürleri, bu prose-
dürleri şeffaf ve tekrarlanabilir kılan tanımları.

c) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorilerinin yerine getirilmesine ilişkin, söz
konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitedeki teknolojinin karmaşıklık derecesini,
imalat sürecinin ağırlığını ve seriliğini dikkate alan prosedürler.

ç) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorileriyle bağlantılı görevleri uygun şekilde
yerine getirmek için gereken araçlara, tüm gerekli donanımlara ve tesislere erişim. Teknik
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servis ayrıca, 65 inci madde uyarınca kabul edilen mevzuatta belirlenen ve görevlendirildiği
faaliyet kategorileri açısından ilgili olan standartlara uyduğunu kendisini görevlendiren Onay
Kuruluşuna kanıtlar.

(7) Teknik servisler, üst yönetimleri ve değerlendirme personeli tarafsızlığını garanti
eder. Teknik servisler, üst yönetimleri ve değerlendirme personeli görevlendirildikleri faaliyet
kategorileriyle ilgili olarak değerlendirmelerinin bağımsızlığını veya etik tutumlarını tehlikeye
atabilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

(8) Ulusal mevzuat uyarınca sorumluluk Onay Kuruluşu tarafından üstlenilmediği ya da
Onay Kuruluşu uygunluk değerlendirmesinden doğrudan sorumlu olmadığı takdirde, teknik
servisler faaliyetleriyle ilgili bir mali sorumluluk sigortası yaptırır.

(9) Teknik servis personeli, bu Yönetmelik veya onu yürürlüğe koyan ulusal mevzuatın
herhangi bir hükmü kapsamındaki görevlerini yerine getirirken edindikleri tüm bilgileri, teknik
servisi görevlendiren Onay Kuruluşu ile ilgili durumlar veya ulusal mevzuat uyarınca gereken
haller dışında, mesleki gizlilik ilkesiyle korumak zorunda olup; özel mülkiyet hakları korunur.

Teknik servislerin bağlı ortaklıkları ve alt sözleşme faaliyetleri
MADDE 62 – (1) Teknik servisler, Onay Kuruluşunun onayını almak şartıyla, 63 üncü

maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirildikleri faaliyetlerin bir kısmını alt yüklenicilere
veya bağlı ortaklıklarından birine yaptırabilir.

(2) Bir teknik servis görevlendirildiği faaliyet kategorileriyle bağlantılı belirli görevler
için bir alt yükleniciden veya bağlı ortaklıktan yararlanırsa, bu alt yüklenici veya bağlı ortak-
lığın 61 inci maddede belirtilen şartları yerine getirmesini sağlar ve Onay Kuruluşunu konu
hakkında bilgilendirir.

(3) Teknik servisler, nerede kurulu olursa olsunlar, alt yüklenicilerinin ve bağlı ortak-
lıklarının yerine getirdiği görevlerden tamamen sorumludur.

(4) Teknik servisler, alt yüklenici veya bağlı ortaklığın vasıflarının ve gerçekleştirdikleri
görevlerin değerlendirilmesine ilişkin belgeleri, Onay Kuruluşunun incelemesine hazır bulun-
durmak zorundadır.

Teknik servislerin görevlendirilmesi
MADDE 63 – (1) Teknik servisler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak aşağıdaki faaliyet

kategorilerinden bir veya birkaç kategorinin kapsamında görevlendirilir.
a) A kategorisi: Bu Yönetmelikte ve Ek II’de listelenen mevzuatta yer alan deneyleri

kendi tesislerinde yapan teknik servisler,
b) B kategorisi: Bu Yönetmelikte ve Ek II’de listelenen mevzuatta yer alan ve imalat-

çının ya da üçüncü bir tarafın tesislerinde yapılan deneylere nezaret eden teknik servisler,
c) C kategorisi: İmalatın uygunluğunu kontrol etmek için imalatçının prosedürlerini

düzenli olarak değerlendirip izleyen teknik servisler,
ç) D kategorisi: İmalatın uygunluğunun gözetilmesi için deney veya denetimlere nezaret

eden ya da bu deney ve denetimleri gerçekleştiren teknik servisler.
(2) Onay Kuruluşu, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerden biri veya birden fazlası için

teknik servis olarak görevlendirilebilir.
(3) 64 üncü madde uyarınca görevlendirilenler dışında, AB üyesi ülkeler dışındaki ül-

kelerde yerleşik teknik servisler 67 nci madde çerçevesinde görevlendirilebilir; ancak teknik
servisin bu şekilde kabulü için Türkiye ve AB ile anlaşması bulunan söz konusu üçüncü ülke
arasında bunu öngören bir ikili anlaşma olur. Bu şart, 61 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca
ulusal mevzuata tabi olarak kurulan bir teknik servisin yurtdışında bağlı ortaklıklar kurmasını
engellemez, ancak bu bağlı ortaklıkların görevlendirilmiş teknik servisin doğrudan yönetim ve
kontrolü altında olması gerekir.
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İmalatçının kurum içi görevlendirilmiş teknik servisleri
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta imalatçının kendi

deneyine izin verilen teknik şartlar bakımından yalnızca A kategorisindeki faaliyetler için, bir
imalatçının kurum içi görevlendirilmiş teknik servisi görevlendirilebilir. Bu teknik servis iş-
letmenin ayrı ve bağımsız bir parçasını oluşturur ve değerlendirdiği araç, sistem, aksam veya
ayrı teknik ünitenin tasarım, imalat, tedarik veya bakım sürecinde yer alamaz.

(2) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servis, aşağıdaki şartları karşılar:
a) Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmenin yanı sıra, 16/12/2011 tarihli ve

2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Ku-
ruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre
ve 65 inci maddede bahsedilen standartlar ve prosedür doğrultusunda onaylanır.

b) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servisin ve personelinin organizasyonu açıkça ta-
nımlanır, teknik servisin parçası olduğu kuruluş içindeki raporlama yöntemleri tarafsız olma-
larını sağlar ve bu tarafsızlığı ilgili ulusal akreditasyon kuruluşuna kanıtlar.

c) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servis veya personeli, görevlendirildikleri faaliyet
kategorileriyle ilgili olarak değerlendirmelerinin bağımsızlığını veya etik tutumlarını tehlikeye
atabilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

ç) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servis, yalnızca parçası olduğu işletmeye hizmet
verebilir.

(3) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servisin 67 nci madde çerçevesinde Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilmesi gerekmez. Ancak, akreditasyonuyla ilgili bilgi,
parçası olduğu işletme veya ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından teknik servisi görevlendi-
ren onay kuruluşunun talebi üzerine, ilgili onay kuruluşuna iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığı
aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Teknik servislerin performans standartlarına ve değerlendirilmesine yönelik
işlemler

MADDE 65 – (1) Teknik servislerin Türkiye veya üye ülkelerde aynı yüksek perfor-
mans standartlarını karşılaması için, teknik servislerin uyması gereken standartlar ile 66 ncı
madde uyarınca değerlendirilmesine yönelik prosedür ve 64 üncü madde uyarınca akreditas-
yonu ile ilgili olarak, 75 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere
Bakanlık yetkilidir.

Teknik servis faaliyetlerinin değerlendirilmesi
MADDE 66 – (1) Görevlendirme yapan Onay Kuruluşu, teknik servis olmak isteyen

kurum/kuruluşun bu Yönetmelikteki ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki şart-
lara uygunluk açısından değerlendirildiğini gösteren bir değerlendirme raporu düzenler. Bu ra-
porda, bir akreditasyon kuruluşu tarafından verilen akreditasyon belgesi de bulunabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen raporun dayandığı değerlendirme, 65 inci madde uyarınca
kabul edilen mevzuatta belirtilen hükümler doğrultusunda yapılır. Değerlendirme raporu en az
üç yılda bir gözden geçirilir.

(3) Değerlendirme raporu talep üzerine Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ile-
tilir. Bu tür durumlarda ve değerlendirme bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından düzenle-
nen ve teknik servisin bu Yönetmelikteki şartları karşıladığını onaylayan bir akreditasyon bel-
gesine dayanmadığında, Onay Kuruluşu teknik servisin yetkinliğini gösteren, teknik servisin
Onay Kuruluşu tarafından periyodik olarak izlenmesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu
belirten ve teknik servisin bu Yönetmelikteki ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki
şartları yerine getirdiğini doğrulayan belgelere sahip olur. 63 üncü maddenin ikinci fıkrası
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uyarınca teknik servis olarak görevlendirilmek isteyen onay kuruluşu, değerlendirilen faali-
yetten bağımsız olan denetçiler tarafından yapılacak bir değerlendirmeyle uygun olduğunu bel-
geler. Bu denetçiler, değerlendirilen faaliyeti yürüten personelden ayrı yönetilmeleri şartıyla
aynı organizasyona mensup olabilir.

(4) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servis, bu maddenin ilgili hükümlerini yerine ge-
tirir.

Bildirim işlemleri
MADDE 67 – (1) Görevlendirilen her teknik servisin adı, elektronik adres dahil adresi,

sorumluları ve faaliyet kategorileri, ayrıca daha sonra bu görevlendirmelerde yapılan değişik-
likler, Onay Kuruluşu tarafından Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir. Bildi-
rimde teknik servislerin Ek II’de listelenen konulardan hangileri için görevlendirildiği belirtilir.

(2) Bir teknik servis tip onayına ilişkin amaçlar bakımından, birinci fıkra uyarınca ön-
ceden Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilmiş olması koşuluyla, Onay Kuruluşu
adına 63 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan faaliyetleri gerçekleştirebilir.

(3) 63 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca yürüteceği faaliyet kategorisine/ katego-
rilerine bakılmaksızın, aynı teknik servis birden fazla onay kuruluşu tarafından görevlendiri-
lebilir ve bu onay kuruluşlarının tamamı tarafından bildirilebilir.

(4) Daha sonra görevlendirmede yapılan ilgili herhangi değişiklik Ekonomi Bakanlığı
aracılığıyla Komisyona bildirilir.

(5) 63 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alanlar dışında bir faaliyet yürüten belirli
bir kuruluş veya yetkili kurumun Ek II’de listelenen bir mevzuat kapsamında görevlendirilmesi
gerekirse, bildirim bu madde doğrultusunda yapılır.

(6) Bu madde doğrultusunda bildirilen teknik servislerin listesini ve ayrıntılı bilgilerini
Komisyon kendi internet sitesinde yayımlar.

Görevlendirmelerde yapılan değişiklikler
MADDE 68 – (1) Onay Kuruluşu, görevlendirilen bir teknik servisin bu Yönetmelikteki

şartları artık karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit ederse ya da
bu yönde bilgilendirilirse, söz konusu şartları karşılamama veya söz konusu yükümlülükleri
yerine getirmeme durumunun ciddiyetine bağlı olarak uygun hallerde görevlendirmeyi kısıtlar,
askıya alır veya iptal eder. Onay Kuruluşu konu hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Ko-
misyonu bilgilendirir. Komisyon, 67 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bilgileri gereken
şekilde değiştirir.

(2) Görevlendirmenin kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi ya da teknik
servisin faaliyetine son vermiş olması durumlarında, Onay Kuruluşu bu teknik servisin dosya-
larının ya başka bir teknik servis tarafından işlenmesi ya da Onay Kuruluşunun veya piyasa
gözetimi ve denetimi kuruluşlarının talebi üzerine bu kuruluşların kullanımına hazır bulundu-
rulması için gerekli işlemleri yapar.

Teknik servislerin uzmanlığının sorgulandığı durumlar
MADDE 69 – (1) Bakanlık, bir teknik servisin uzmanlığına ya da tabi olduğu şart ve

sorumlulukları sürekli bir biçimde yerine getirip getirmediğine dair şüpheleri olan ya da ken-
disine bu yönde birtakım şüpheler bildirilen tüm durumları araştırır.

(2) Teknik servis görevlendirmesi yapan Onay Kuruluşu, Komisyonun talep etmesi ha-
linde, ilgili teknik servisin görevlendirilmesinin gerekçesi veya görevinin devam etmesi ko-
nusunda tüm ilgili bilgileri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(3) Bakanlık, araştırmaları sırasında edindiği tüm hassas bilgilerin gizliliğinin korun-
masını sağlar.
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(4) Komisyon, herhangi bir teknik servisin görevlendirme şartlarını karşılamadığını veya
artık karşılamıyor olduğunu tespit etmesi ve onay kuruluşunu bilgilendirmesi halinde, onay
kuruluşu Komisyonla ortaklaşa çalışarak görevlendirmenin geri çekilmesi de dahil olmak üzere
söz konusu düzeltici tedbirleri alır.

Teknik servislerin çalışma yükümlülükleri
MADDE 70 – (1) Teknik servisler, görevlendirildikleri faaliyet kategorilerini Onay

Kuruluşu adına ve bu Yönetmelikte ve Ek II’de listelenen mevzuatta belirtilen değerlendirme
ve deney prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirir. Teknik servisler, alternatif prosedürlere izin
verilen durumlar dışında, onay veya denetimler için gereken deneyleri bu Yönetmelikte veya
Ek II’de listelenen mevzuattan birinde belirlenen şekilde kendileri yapar ya da bu deneylerin
yapılmasına nezaret eder. Teknik servisler, Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmedikleri
deney, değerlendirme veya denetimler yapamaz.

(2) Teknik servisler her zaman;
a) Onay Kuruluşunun, uygunluk değerlendirmesi sırasında uygun şekilde teknik servisi

gözlemlemesine izin verir.
b) 61 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 71 inci maddenin hükümleri saklı kalmak

şartıyla, faaliyet kategorileriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin kapsamına giren bilgileri talep
üzerine Onay Kuruluşuna verir.

(3) Bir teknik servis, bu Yönetmelikte belirlenen şartların bir imalatçı tarafından yerine
getirilmemiş olduğunu tespit ederse, Onay Kuruluşundan bu imalatçı hakkında uygun düzeltici
tedbirleri almasını talep eder ve söz konusu düzeltici tedbirler yeterli bir seviyede alınmadıkça
tip onay belgesi düzenlenmemesi için Onay Kuruluşunu konu hakkında bilgilendirir.

(4) Tip onay belgesi düzenlenmesinin ardından imalatın uygunluğu izlenirken, Onay
Kuruluşu adına hareket eden bir teknik servis herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik
ünitenin artık bu Yönetmeliğe uygun olmadığını tespit ederse, bu durumu Onay Kuruluşuna
bildirir. Onay Kuruluşu, 33 üncü maddede belirtilen uygun önlemleri alır.

Teknik servislerin bilgilendirme yükümlülükleri
MADDE 71 – (1) Teknik servisler, Onay Kuruluşunu aşağıdaki hususlarda bilgilendirir:
a) Tip onay belgesinin verilmemesini, kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya geri çe-

kilmesini gerektirebilecek her türlü uygunsuzluk.
b) Görevlendirilme kapsamını ve koşullarını etkileyen her türlü durum.
c) Faaliyetleriyle ilgili olarak Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşundan aldıkları her

türlü bilgi talebi.
(2) Onay Kuruluşunun talebi üzerine, teknik servisler görev kapsamlarına giren faali-

yetler hakkında ve kapsam dışı faaliyetler ile alt yüklenici kullanımı dahil, gerçekleştirilen tüm
diğer faaliyetler konusunda bilgi vermek zorundadır.

ON YEDİNCİ BÖLÜM
Uygulama Mevzuatı ve Diğer Mevzuat

Uygulama mevzuatı
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik yeknesak şartlar oluşturmak

için gerekli uygulama tedbirlerini belirleyen uygulama mevzuatı Bakanlık tarafından düzenlenir.
Komite kararı
MADDE 73 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak alınacak tedbirler,

yapılacak değişiklikler ve ihtiyaç duyulan her türlü düzenleme, 11/1/1997 tarihli ve 22874
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda
Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile
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oluşturulan Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) tarafından görüşülebilir. MARTEK
tavsiye niteliğindeki görüşünü Bakanlığa bildirir. Bakanlık tarafından gerekli tüm değerlen-
dirmeler sonrasında nihai karar verilir ve düzenlemeler yapılır.

Eklerde yapılan değişiklik
MADDE 74 – (1) Bakanlık tarafından düzenlenen uygulama mevzuatının bu Yönet-

meliğin eklerini etkilemesi durumunda eklerde değişiklik yapılır.
Diğer mevzuat düzenlemesi
MADDE 75 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili gerekli alt düzen-

lemeleri yapmaya yetkilidir.

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım uygulanabilecek eylemler
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmeliğin ve bu Ek II’de yer alan listede belirtilen mevzuat

hükümlerinin ihlali halinde 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Raporlama
MADDE 77 – (1) Bakanlık, 31/12/2020 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen tip

onayı prosedürlerinin uygulanışı hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu bilgi-
lendirir.

Gelişmiş fren sistemleri konusunda gözden geçirme
MADDE 78 – (1) Komisyon, 31/12/2019 tarihine kadar Avrupa Parlamentosu ve Kon-

seyine bir rapor sunar.
(2) Bu raporda, L3e-A1 alt kategorisi motosikletler için zorunlu bir kilitlenmeyen fren

sistemi ve imalatçının tercihine bağlı olarak tamamlayıcı bir birleşik fren sistemi takılması in-
celenir. Rapor böyle bir gerekliliğin teknik elverişliliğinin değerlendirilmesine, maliyet açısın-
dan bir etkinlik analizine, bir trafik kazaları analizine ve ilgili paydaşlarla yapılan istişarelere
dayandırılır. Raporda, ayrıca, mevcut ilgili Avrupa standartları ve uluslararası standartlar de-
ğerlendirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen raporun amaçları açısından, Komisyon tarafından talep edil-
mesi halinde, 31/12/2017 tarihine kadar söz konusu motosikletlerin son dört yılda yaptığı trafik
kazalarına ilişkin olarak, Ek I’de belirtilen araç sınıflandırmasını ve takılan gelişmiş fren sistemi
tipini esas alan istatistikleri Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona sunar.

(4) Komisyon, raporun sonuçlarını esas alarak, söz konusu araç alt kategorilerine ge-
lişmiş fren sistemlerinin zorunlu olarak takılmasına yönelik bir yasama tasarısı sunup sunma-
mayı değerlendirir.

Münferit araç onayları konusunda gözden geçirme
MADDE 79 – (1) Bakanlık, 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki konularda Ekonomi

Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bilgi verir.
a) 1/1/2017 tarihinden itibaren L kategorisi araçlara ilk tescillerinden önce, yıllık olarak

verilen münferit onay sayısı.
b) AB tip onayı için zorunlu şartlardan saptıkları ölçüde, söz konusu onayların dayan-

dırıldığı ulusal kriterler.
(2) Uygun olan durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bilgilerle birlikte mevzuat teklifleri

de sunulur ve uyumlaştırılmış şartlara göre münferit onayların bu Yönetmelik kapsamına alın-
masının değerlendirilmesi teklifte yer alır.

Ulusal tip onayı işlemleri ve düzenlemeler
MADDE 80 – (1) Komisyondan bahsedilen ilgili maddeler de dahil olmak üzere bu

Yönetmeliğin uygulanması hakkında alt ve uygulama mevzuatı ile gerekli düzenlemeleri yap-
maya, kabul etmeye ve uygulamaya Bakanlık yetkilidir.
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(2) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar AB tip onay belgesi yerine ülke-
mizde ulusal tip onay belgesi verilir.

(3) Bakanlığın “AB” başlığı taşımayacak olan ulusal tip onayı belgesi ve bu Yönetme-
liğin hükümleri ile ilgili bilgileri Komisyona ve AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirme
ve raporlama zorunluluğu yoktur.

(4) Ulusal tip onay belgelerinde Ek II’deki ilgili düzenleyici mevzuatın hangilerinin
geçerli olacağı, hangi uluslararası teknik dokümanların aranacağı, 73 üncü maddede bahsedilen
tavsiye niteliğindeki MARTEK kararları çerçevesinde uygulama kriterleri ile belirlenebilir.

(5) AB tip onayı belgesi olmayan ithal araçlar, ulusal tip onayı belgesi almak zorunda-
dır.

(6) Ulusal tip onayı işlemlerinde bildirim yapılana kadar 67 nci maddenin ikinci fıkrası
hükmü uygulanmaz.

(7) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uygun AB tip onayı
belgesi ibraz edilen araçlar için ulusal tip onayı belgesi düzenlenmez.

(8) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, söz konusu aracın bu Yönet-
meliğe ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuata ve uygulama mevzuatına uygun ol-
duğu durumlarda, imalatçının bu yönde bir talebi varsa, yeni bir araç tipi için AB tip onayı
veya ulusal tip onayı vermeyi reddedemez veya yeni bir aracın tescilini, piyasaya arz edilmesini
veya hizmete girmesini yasaklayamaz.

Performans özellikleri
MADDE 81 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin birinci alt bendinde

belirtilen motosiklet performans özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
a) A1 Kategorisi;
1) Silindir kapasitesi 125cm3’ü geçmeyen, gücü 11kW’ı geçmeyen ve güç/ağırlık oranı

da 0,1kW/kg’ı geçmeyen,
2) Gücü 15kW’ı geçmeyen üç tekerlekli,
3) En az yaşı 16 yıl olarak sabitlenmiş olan,
motosikletler.
b) A2 Kategorisi;
1) Gücü 35kW’ı geçmeyen ve güç/ağırlık oranı da 0,2kW/kg’ı geçmeyen ve gücünün

iki katından daha fazla olan bir araçtan türetilmemiş olan,
2) En az yaşı 18 yıl olarak sabitlenmiş olan,
motosikletler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 82 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Teker-

lekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT).
b) 22/11/2002 tarihli ve 24944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Teker-

lekli Motorlu Araçların Frenleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/14/AT).
c) 22/11/2002 tarihli ve 24944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Teker-

lekli Motorlu Araçların Sesli İkaz Cihazları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/30/AT).
ç) 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Teker-

lekli Motorlu Araçların Yetkisiz Kullanımını Önlemek Amacıyla Tasarlanmış Koruyucu Terti-
batlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/33/AT).

d) 22/11/2002 tarihli ve 24944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Teker-
lekli Motorlu Araçların Kütleleri ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/93/AT).
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e) 22/11/2002 tarihli ve 24944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Teker-
lekli Motorlu Araçların Azamî Tasarım Hızı, Azamî Torku ve Azamî Net Motor Gücü ile İlgili
Tip Onayı Yönetmeliği (95/1/AT).

f) 18/7/2003 tarihli ve 25172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli
Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT).

g) 17/11/2002 tarihli ve 24939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Teker-
lekli Motorlu Araçların Hız Ölçerleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/7/AT).

ğ) 21/12/2012 tarihli ve 28504 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri ile İlgili Tip Onayı Yö-
netmeliği (2009/62/AT).

h) 21/12/2012 tarihli ve 28504 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile
İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/67/AT).

ı) 21/12/2012 tarihli ve 28504 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Teker-
lekli Motorlu Araçların Park Ayakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/78/AT).

i) 21/12/2012 tarihli ve 28504 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Teker-
lekli Motorlu Araçların Yolcu El Tutamakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/79/AT).

j) 21/12/2012 tarihli ve 28504 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kumandaları, İkazları ve Göstergelerinin Tanıtımı ile İlgili
Tip Onayı Yönetmeliği (2009/80/AT).

k) 21/12/2012 tarihli ve 28504 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar İçin Zorunlu İşaretlemeler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(2009/139/AT).

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite-

lere 1/1/2017 tarihinden önce verilmiş olan AB tip onaylarını geçersiz kılmaz.
(2) Aksi yönde hükümler bulunmadığı takdirde, 82 nci maddenin birinci fıkrasında be-

lirtilen yönetmelikler çerçevesinde araçlara, sistemlere, aksamlara veya ayrı teknik ünitelere
verilen AB tip onayları, mevcut araç tipleri için Ek IV’te belirtilen tarihlere kadar geçerli kalır.

(3) Bu Yönetmeliğin istisnası olarak L1e, L2e ve L6e kategorilerindeki yeni araç tipleri
veya bu araç tipleri için tasarlanan yeni sistemler, aksamlar ya da ayrı teknik üniteler, İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) çerçevesinde 31/12/2017
tarihine kadar tip onayı almaya devam eder.

(4) Onay Kuruluşu, İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği
(2002/24/AT)’nde ve 82 nci maddenin birinci fıkrasında listelenen yönetmeliklerden herhangi
biri uyarınca, birinci fıkrada yer alan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin kapsam
genişletmesine devam edebilir. Ancak bu onaylar, bu Yönetmelik kapsamında tam araç tip
onayı almak için kullanılamaz.

(5) İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’nin
istisnası olarak, Ek II (A)’da belirtildiği şekliyle çevre ve tahrik şartları konusunda bu Yönet-
meliğe ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuata uyan araçlara da 31/12/2016 tarihine
kadar tip onayı verilir. Bu durumda Bakanlık, onaylı tipe uygun olan araçların tescilini, piyasaya
arz edilmesini ya da hizmete girmesini yasaklayamaz, kısıtlayamaz ve engelleyemez.

Yürürlük
MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 84 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı De-
netimi Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yapılara sertifika
verilmesi ibaresinden sonra gelmek üzere “yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlardan alı-
nacak teminatın türü, tutarı, iadesi ile irat kaydedilmesine, idari yaptırımlara” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 4 üncü,

8 inci ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“k) Teminat: Kanunla verilen görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerini
teminen kuruluşlardan yapı denetim izin belgesi ve laboratuvar izin belgesi verilmesi sürecinde
alınan Tedavüldeki Türk Parası, Devlet İç Borçlanma senedi, bu senetler yerine düzenlenen
belgeler ve Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Hataların taşıyıcı sistemi etkilemesi nedeniyle yapı denetim kuruluşuna yeni iş al-

maktan men cezası uygulanmasına sebebiyet veren ya da gerçeği yansıtmayan raporlar hazır-
layarak laboratuvarların belgesinin iptaline neden olan denetçi mimar ve mühendisler ile teknik
elemanlar da, Kanunda yapı denetim kuruluşlarına ve laboratuvarlara idari para cezası uygu-
lanmasına neden olan denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar için öngörülen yap-
tırımlara tabidir. Yapı Denetim kuruluşları ve laboratuvarlara Kanunun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) bentleri ile (g) bendinin (1) numaralı alt bendi ve onuncu fıkra-
sının (b) ve (c) bentleri ile (e) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca uygulanan her bir idari
yaptırım, sorumluluğu bulunan denetçi mimar ve mühendisler ve teknik elemanlara verilecek
idari yaptırımlar konusunda tekerrüre esas alınır. Ancak Kanunun 8 inci maddesinin onuncu
fıkrasının (b) bendi uyarınca uygulanacak idari para cezasının denetçi mimar ve mühendisler
ile teknik elemanlar hakkında uygulanacak idari yaptırım için tekerrüre esas alınabilmesi için
idari para cezasına konu her üç uyarı cezasına da o kişinin sebep olması gerekmektedir. Aynı
inceleme kapsamında kuruluşa birden fazla fiilden idari yaptırım uygulansa bile neden olan
denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar için bu durum bir kere tekerrüre esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Yapı müteahhidi veya onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, inşaatta herhangi
bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber
vermek zorundadır. Ancak bu durum yapı denetim kuruluşunun işin denetimsiz ilerlemesinden
doğabilecek sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yapı denetim kuruluşu, kuruluşun hisselerinin devri ile yetkilisi, tebligat adresi ve
benzeri bilgilerin değişmesi hâlinde, bu değişikliklere dair bilgileri en geç bir ay içerisinde ya-
zılı olarak Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır.”
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“(6) Yapı denetim kuruluşlarının; tasfiye edilmesi veya kuruluş amaç maddesinin de-
ğiştirilerek yapı denetim faaliyeti dışında başkaca bir faaliyette bulunması hallerinde, hakla-
rında uygulanmakta olan idari müeyyideler var ise bunların bitim tarihinden itibaren kuruluşun
ortaklarının kaydı, talepleri üzerine Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarından çı-
karılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği toplam yapı inşaat

alanı 360.000 m2’yi geçemez. Ancak yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan işlerin top-
lamı denetleme yetki sınırını aşmamış ise, alınmak istenen yeni bir işin, aynı alanda ve aynı
proje dahilinde olması kaydıyla, denetimi üstlenilecek bu işle toplam yapı inşaat alanı sınırının
kuruluş için aşılabilmesi mümkün olmakla birlikte kendileri için belirlenen yetki sınırının altına
düşene kadar başkaca bir yapının denetim işini üstlenemezler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (5)
numaralı alt bendinden sonraki paragrafta “denetçi belgeleri” ifadesinden sonra “çalışma saat-
leri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşmeleri,” ifadesi eklenmiş, ikinci fıkranın ikinci
cümlesinden sonra “İzin belgesini vize ettirmek isteyenlerden Kanunun 8 inci maddesinin son
fıkrasında belirtilen şartlar da aranır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna “İzin
belgesini vize ettirmek isteyenlerden Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen şartlar
da aranır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (e)
bentleri ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Diplomasının veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen asıllarının Bakanlık
merkez veya taşra teşkilatı veya belgelerin verildiği ilgili kurum tarafından tasdikli sureti,”

“e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair yazılı beyan,”

“(6) Verilen ya da yenilenen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda
vize edilmeyen denetçi belgesinin kullanımına izin verilmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak üzere denetçi mimarlar ve mühendisler

ile kontrol elemanları üzerlerinde başka bir iş olmamak koşuluyla denetleme yetkisine sahip
oldukları inşaat alanı sınırını aşabilir ancak kendileri için belirlenen yetki sınırının altına düşene
kadar başkaca bir yapının denetim işini üstlenemezler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “üç ay” ibaresi
“90 takvim günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “düzenlemek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu belgeleri iptal etmek için karar
almak” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yapı denetim kuruluşlarının, denetçilerinin, kontrol elemanlarının ve yardımcı kont-
rol elemanlarının Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamalarına
ilişkin olarak inşaatın bulunduğu ilin çalışma birimlerince hazırlanan raporlar, aynı ilin komis-
yonunca değerlendirilerek karara bağlanır. Yeni iş almaktan men cezasının uygulanmasının ge-
rektiğine karar verilmesi halinde Bakanlığa teklifte bulunulur.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bün-
yesinde, Bakanlık uygun görüşü alınarak belirlenecek personelden müteşekkil” ibaresi “bün-
yesinde görev yapan personelden müteşekkil” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a)
ve (b) bendinde yer alan “Yapı denetim kuruluşlarının” ibaresinden sonra “ve laboratuvarların”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkrala-
rının başında yer alan “Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya” ibareleri kaldırılmış
ve onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Yeni iş almaktan men cezasına sebep olan işler için, herhangi bir inşai faaliyet
kalmamış olsa dahi, geri kalan iş ve işlemler tamamlanmak üzere yapı sahibinin bir başka yapı
denetim kuruluşu ile hizmet sözleşmesi imzalaması şarttır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yapı denetimi hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedeline esas oranın
çarpımı suretiyle elde edilen bedeldir. Bu bedele, katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu
tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalâtlar konusunda
yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dâhil olmayıp, bu be-
deller yapı sahibince ayrıca karşılanır.

(3) Yapı yaklaşık maliyeti, Bakanlık tarafından her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mü-
hendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hak-
kında Tebliğ”de belirlenen birim maliyetinin yapı inşaat alanı ile çarpımından bulunur. Ruhsat
uyarınca yapılması gerekli olup da söz konusu Tebliğde belirtilmeyen veya özellik arz eden
yapım işlemlerinin metraja dayalı maliyet bedeli hesaplanarak, yukarıdaki esasa göre hesapla-
nan toplam bedele ilave edilebilir.

(4) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen hizmet süresi, herhangi bir sebeple
uzadığı takdirde, uzayan sürenin her yılı için üçüncü fıkrada belirtilen hizmet oranlarına göre,
işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede belirtilen hizmet
süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her yılı
için üçüncü fıkrada belirtilen hizmet oranları %5 azaltılarak ödenir.’’

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “baş-
vuru tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde” ibareleri kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yapı denetim kuruluşu tarafından yapı müteahhidinden yaptırılması istenilen mua-
yene ve deneyler belgelendirilir. Bu belgeler ile ilgili laboratuvarın muayene ve deney bedel-
lerine ilişkin faturaları, hakediş raporunun ekinde ilgili idareye sunularak taşıyıcı sisteme ilişkin
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malzeme ve imalatlara yönelik deney bedeli hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren en geç yedi
iş günü içinde yapı denetim kuruluşunca laboratuvar tarafından açılan banka hesabına yatırılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yapı denetim izin belgesinin iptali veya
sözleşmenin feshi sonrasında hizmet bedellerinin ödenmesi”

“(1) Yeni iş almaktan men cezasına yol açan denetim işlerinde, ilgili idaresince bu işe
ilişkin denetimsizliğin başladığı seviye tespit edilir ve bu seviyeden sonraki yapı denetim hiz-
met bedeli ödenmez.

(2) Yapı denetim izin belgesi iptal edilmesi veya sözleşme feshi veya yeni iş almaktan
men cezası sebebiyle yapı denetim kuruluşunun ilişiği kesilen işler için, en geç on beş iş günü
içinde, yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi ve yapı müteahhidi tarafından ek-22’de gösterilen
form-20’ye uygun bir seviye tespit tutanağı tanzim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur.
Seviye tespit tutanağı esas alınarak, yapı denetim kuruluşunun mevzuata uygun şekilde yapmış
olduğu denetim hizmetlerinin karşılığı olarak, süresi içinde müracaat edip daha önce almamış
olduğu hakedişleri ödenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığı “Yapılara Sertifika Verilmesi
ve Teminat” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiş ve sonraki maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Teminat alınması, tutarı ve türü
MADDE 32 – (1) Bakanlıktan izin belgesi almak isteyen;
a) Yapı denetim kuruluşlarından 200.000,00 TL. tutarında, laboratuvarlardan ise

30.000,00 TL. tutarında teminat alınacaktır.
b) İzin belgesi almak için müracaatta bulunan yapı denetim kuruluşları ve laboratuvar-

lardan evraklarını eksiksiz sunduğu tarihteki teminat bedeli tutarında teminat alınır.
(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler;
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen Ek-30’da gösterilen form-28’e uy-

gun süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler

yerine düzenlenen belgelerdir.
(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri süresiz teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka
veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan banka-
ların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri süresiz teminat mektupları da teminat olarak
kabul edilir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen bel-
gelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri
üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar Bakanlık birimlerince teslim alınamaz.
Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırıl-
ması zorunludur.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
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(7) Her ne suretle olursa olsun, alınan teminat mektupları haczedilemez ve üzerine ih-
tiyati tedbir konulamaz.

(8) Teminat tutarları, her yıl için bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alına-
rak Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden ge-
çerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazete’de ilân edilir.

(9) Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlardan vize aşamasında, daha önce alınan
teminat bedelleri ile vizeye ilişkin evrakların eksiksiz sunulduğu tarih için sekizinci fıkra uya-
rınca güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı bu maddede belirlenen esaslar
dahilinde alınır.

Teminatın iadesi ve irat kaydedilmesi
MADDE 33 – (1) İzin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunması

ve/veya bu Kanun uyarınca uygulanan idari yaptırımlar sonucunda Bakanlıktan aldığı izin bel-
gesi iptal edilen yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların verdikleri teminatlar 32 nci mad-
denin sekizinci fıkrasına göre güncellenerek irat kaydedilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında Bakanlıktan aldığı izin belgesinin iptalini
talep eden yapı denetim kuruluşları ile laboratuvarların teminatları, ilgili Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüklerinin haklarında belge iptaline sebebiyet verecek herhangi bir inceleme olmadı-
ğına dair görüşü alınarak Merkez Yapı Denetim Komisyonun teklifi üzerine Bakanlıkça iade
edilir. Yapılacak inceleme sonucunda belge iptaline karar verilmesi halinde 32 nci maddenin
sekizinci fıkrasına göre güncellenerek teminatı irat kaydedilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Önceki idari yaptırımlar
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Kanunun, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile değişen hükümleri yürürlüğe girmeden önceki hükümleri dahilinde yapı denetim
kuruluşları hakkında Resmî Gazete’de ilan edilmemiş olan idari yaptırıma esas işlemler, Ka-
nunun yürürlükteki 8 inci maddesine göre sonuçlandırılır.

(2) Kanunun, 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri yürürlüğe girmeden önce her-
hangi bir nedenle izin belgesi iptal edilenler hariç olmak üzere yapı denetim kuruluşları hak-
kında verilmiş olan geçici faaliyet durdurma cezaları; cezalandırmaya esas alınan fiil ve haller,
Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezasını ge-
rektirmiyor ise, belgenin iptal edilerek faaliyete son verme cezası verilmesi bakımından teker-
rüre esas alınmaz.

(3) Kanunun, 6645 sayılı Kanun ile değişen hükümlerinin yürürlüğe girmeden önce la-
boratuvarlar hakkında henüz neticelendirilmemiş olan idari yaptırımlara esas işlemler, Kanunun
yürürlükteki 8 inci maddesine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiş ve

Yönetmeliğe Ek-30 eklenmiştir.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları
Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (s) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Resmi görevlilerin, bina ve müştemilatı dışında görevin özelliğine göre şapka, kep,
bere veya örgü başlık giymesi zorunludur.”

“ç) Hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak resmi kıyafeti ile görev yapan emniyet
hizmetleri sınıfı personeli soğuk ve yağışlı havalarda, merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü,
illerde Valiliklerce uygun görülecek dönemlerde kep yerine örgü başlık kullanabilirler. Merkeze
bağlı taşra teşkilatı il teşkilatı ile birlikte hareket eder.”

“s) Hava sıcaklığı ve nem oranı göz önünde bulundurularak resmi kıyafeti ile görev
yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli sıcak havalarda, merkezde Emniyet Genel Müdürlü-
ğü, illerde Valiliklerce uygun görülecek dönemlerde yazlık gömlek yerine tişört giyebilirler.
Merkeze bağlı taşra teşkilatı il teşkilatı ile birlikte hareket eder. Bu yerlerde giyilen pantolon,
kep ve ayakkabının renk ve şekilleri standart olmakla beraber, diğer özellikleri iklim şartları
dikkate alınarak Genel Müdürlükçe yeniden belirlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki kullanma süreleri dikkate

alınarak;
a) Emniyet hizmetleri sınıfında olup resmi kıyafet taşıyanlara, Memurlara Yapılacak

Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı cetvele göre pantolon veya etek, gömlek, ayak-
kabı, bot veya çizme, montgomer, kazak, eldiven, kravat, parka, kep veya bere, yağmurluk,
bel kemeri ve teçhizat takımı verilir.

b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin tamamına ise aynı Yönetmeliğin Dip Not (A)
bölümünün (1) numaralı sırasına göre tören veya özel günlerde giyilmek üzere takım elbise,
şapka ve palto veya pardesü verilir.

c) Emniyet hizmetleri sınıfında resmi üniforma ile görev yapan ve Genel Müdürlükçe
görev yeri ve hizmet birimleri esas alınmak suretiyle belirlenen personele, yazlık gömleğe ilave
olarak yılda iki adet tişört, kep veya bereye ilave olarak bir adet örgü başlık verilir.

ç) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden Genel Müdürlükçe uygun görülen motorize
ekiplere beş (5) yılda bir reflektif uygulama yeleği verilir.

d) Emniyet hizmetleri sınıfında sivil kıyafet ile görev yapan personele Genel Müdür-
lükçe belirlenen hizmet birimleri esas alınmak suretiyle beş (5) yılda bir operasyon yeleği ve-
rilir.

(2) Giyecek yardımı Genel Müdürlükçe temin edilerek hak sahibi personele görevleri
esnasında kullanılmak üzere ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında, ayrıca nakden bir öde-
mede bulunulmaz. Ancak, emniyet hizmetleri sınıfında olup, sivil görev yapan personele gi-
yecek yardımı bedeli ile resmi kıyafet taşıyanlara dikiş bedeli Maliye Bakanlığınca tespit edilen
miktarlar üzerinden nakden ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, çevik kuvvet, arama
kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı grup amirliğinde
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görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin),
Başbakanlık koruma motosikletli ekibi, köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis,
trafik hizmetlerinde çalışan personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uz-
manı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere Memurlara Yapı-
lacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölü-
münün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, bu Yönetme-
liğe ekli bulunan I sayılı cetvelde belirtilmiştir. Bu hizmet birimlerinde görev yapan hak sahibi
personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özel-
liğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma
süresi bu Yönetmeliğe ekli bulunan II sayılı cetvelde belirtilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, çevik

kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı
grup amirliğinde görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler
(yunus-şahin), Başbakanlık koruma motosikletli ekibi, köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş
köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel,
bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilerin
kıyafet ve teçhizatının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret,
sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bu-
lundukları Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Emniyet hizmetleri sınıfında resmi kıyafetli olarak görev yapan personelin teçhi-
zatı; teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfı, kelepçe ve kelepçe kılıfı, yedek şarjör ve yedek
şarjör kılıfı, cop ve cop kılıfı, el feneri ve el feneri kılıfı, gaz spreyi ve gaz spreyi kılıfı, kask
taşıma aparatı ile düdükten ibarettir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-21’inde gösterilmiştir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri dikkate
alınarak merkezde Emniyet Genel Müdürü, illerde Valiler tarafından belirlenir. Ankara ilindeki
yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanlarının belirlenmesinde Personel Daire Başkanlığı
koordinasyonu sağlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe Ek-1’den önce gelmek üzere ekteki I ve II sayılı cet-
veller eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu

Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2007 26614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/10/2010 27787
2- 19/3/2011 27879
3- 29/9/2012 28426
4- 8/11/2012 28461
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İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET TEŞKİLATI KANTİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/1982 tarihli ve 17610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet
Teşkilatı Kantin Yönetmeliğine 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklen-
miştir.

“Dayanak
Madde 2/A – Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanu-

nunun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birer”

ibaresi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Polis kantinleri; il veya ilçenin coğrafi durumu, gelişmişlik, ihtiyaçlara erişilebilirlik
düzeyi ve mevcut personel sayısı göz önünde bulundurularak, merkezde birim amirlerinin, il
ve ilçelerde İl Emniyet Müdürünün, eğitim ve öğretim kurumlarında kurum müdürünün teklifi,
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının onayı
ile kurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Talep edilmesi durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü % 10 merkez payından Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından
uygun görülmesi durumunda gönderilecek miktar,”
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“c) Kapatılma kararı alınan kantinlerin nakit, mal ve demirbaş eşyalarının Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun
görülmesi durumunda kuruluş sermayesi olarak aktarılması.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yönetim Kuruluna aday olmaması veya seçimin yapılamaması hallerinde; merkezde
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, illerde
İl Emniyet Müdürü, kantin kuruluşu bulunan diğer birimlerde ise o birimin en üst dereceli ami-
rinin onayı ile mevcut yönetim kurulu veya Kantin Yönetim Kurulu üye sayısı kadar personel
atama yoluyla görevlendirilir. Herhangi bir sebeple yönetim kurullarından ayrılanların yerine
görevlendirilmek üzere ayrıca iki yedek üye de atama yoluyla belirlenir.”

“Kantin yönetim kurullarının görevleri dışındaki hizmetlerin yerine getirilebilmesi ama-
cıyla; ücret ve diğer mali hakları, damga vergisi, gelir vergisi, fon payı, kıdem tazminatı ve
Sosyal Güvenlik Kurumu aylık primleri kantin gelirlerinden karşılanmak üzere Yönetim Ku-
rullarının teklifi ile; merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Ge-
nel Müdür Yardımcısının, illerde İl Emniyet Müdürünün, kantin kuruluşu bulunan diğer birim-
lerde ise o birimin en üst dereceli amirinin onayı ile işçi çalıştırılabilir veya bu hizmetler üçüncü
şahıslardan hizmet satın alınarak yürütülebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (c),
(d), (e) ve (f) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kantinlerin işletilmesinden elde edilecek yılsonu net karının % 10’u, Emniyet Genel
Müdürlüğü merkez payı olarak ayrıldıktan sonra geri kalanı kantin sermayesine eklenir. Kantin
sermayesi yönetim kurulunca tespit edilecek yeterli bir miktara ulaştıktan sonra, merkezde Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, illerde il em-
niyet müdürü, kantin kuruluşu bulunan diğer birimlerde o birimin en üst dereceli amirinin onayı
ile harcanır. Harcama yapılacak işle ilgili genel bütçede ödeneğin bulunmaması veya kalmaması
esastır.”

“c) Şehit aileleri, görev malulleri ve aileleri, teşkilatın emekli mensupları, teşkilat men-
suplarının engelli eş ve çocuklarına yönelik yapılacak ziyaret ve sosyal etkinlikler ile çalışan
personelin kurumsal mensubiyetini geliştirici faaliyetlere ilişkin harcamalar,

d) Teşkilat mensuplarının anne, baba, eş ve çocuklarının cenaze işlemleriyle hasta zi-
yaretlerine ilişkin harcamalar,

e) Yeni kurulan kantinlerin işletilmesi için gerekli kuruluş sermayesi ile kantinlerin
daha etkin ve verimli hizmet verebilmesine yönelik teknolojik altyapı, bakım onarım, fiziki
şartların iyileştirilmesi, araç kiralanması, mübadele yoluyla alınan araçların aradaki fiyat farkı
ve hizmet alımı konularında yapılan harcamalar,

f) Merkezde, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Ku-
rulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ve bu bentte belirtilen harcama kalemlerine
yönelik hiçbir ödeneği bulunmayan Daire Başkanları ile taşrada, en üst dereceli birim amirle-
rinin kurumsal işbirliği, eğitim, temsil ve denetim çerçevesinde yapacakları giderlere ait har-
camalar.”

“Kantinlerden ikinci fıkranın (f) bendi hükmüne göre yapılacak harcamalar, bir önceki
yıllık net karının % 25’ini geçemez. Bu sınırlama eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17 nci madde uyarınca kantinlerin işletilmesinden elde edilecek yılsonu net karından
ayrılan %10 merkez payı Emniyet Genel Müdürlüğü adına kamu bankalarından birinde açılacak
hesaba Ocak ayı sonuna kadar yatırılır ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda sarf edilir.”

“Merkezde toplanan kantin %10 paylarının harcama işlemlerini, başkanlığını en kıdemli
üyenin yaptığı; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, İkmal
ve Bakım Dairesi Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşan Merkez Payları
Harcama Komisyonu yürütür. Komisyonun asıl üyelerinin izin, atama, görevlendirme gibi ne-
denlerle bulunamaması hallerinde vekâleten bu görevi yürüten personel komisyona dâhil olur.”

“Merkez paylarından yapılacak harcamalar, ikinci fıkrada belirtilen komisyon kararı
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının
onayı ile yapılır.”

“Bu Yönetmelikle kuruluş amirlerine verilen yetkiler, merkez paylarının harcanması
hususunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
tarafından kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kantin hizmetlerinde kullanılmak amacıyla alınan demirbaş malzemelerinin, ilgili
mutemet aracılığı ile kaydı yaptırılır.

b) Sarf ve onarım malzemesi alımları: Bu tür malzemeler için sarf ve onarım yaptır-
makla görevli olanlarla, Yönetim Kurulundan bir üyenin imzalayacağı sarf, imal, istihsal bel-
gesi düzenlenir ve Kantin Yönetim Kurulu Başkanına onaylattırıldıktan sonra faturaya bağlanır.
Sarf ve onarım faaliyetleri sonunda bir mal elde edilmişse, bu mallar da (a) bendinde gösterilen
işleme tabi tutulurlar.

c) Kantinlerin kendi faaliyetlerine yönelik muhasebeci ve işçi ücretleri ile ambalaj, kır-
tasiye, taşıma, elektrik, su, doğalgaz, telefon, stopaj ve katma değer vergisi gibi giderlerin öden-
mesi Kantin Yönetim Kurullarının onayı ile yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Emniyet Teşkilatı kantinlerinin muhasebe kayıtları ile bilanço ve gelir tabloları Mu-
hasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri hükümlerine göre düzenlenir ve bilançoların bir
sureti de Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Muhasebe kayıtları serbest muhasebeci veya
mali müşavir tarafından yapılır. Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler,
kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel
muhasebe kurallarına uygun olarak defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılma-
sından sorumludurlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kapatılan kantinlerin nakit, mal, demirbaş eşyaları ve belgeleri Sosyal Hizmetler Dai-
resi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının uygun göreceği diğer bir
polis kantinine devredilir veya bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (d) ve
(f) bentleri hükümleri çerçevesinde harcanmak kaydıyla faaliyet gösterdiği birimin uhdesinde
bırakılabilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT

KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediyelerin ve il özel idarelerinin görev

alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla ta-
hakkuk eden emlak vergisinin %10’u oranında tarh, tahakkuk ve tahsil edilecek katkı payının
uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı

payının tarh, tahakkuk ve tahsiline, tahsil edilen tutarın katkı payı hesaplarına aktarılmasına
ve bu hesaplarda toplanan tutarın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-

lıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası ile 12/11/2012 tarihli ve 6360
sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Belediye: Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerini,
c) Esaslı Onarım: Tadilat ve tamirat dışında kalan ve bilimsel esaslara göre hazırlanmış

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine dayalı uygulamaları,
ç) Kamulaştırma bedeli: Anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan

tespite göre belirlenen kamulaştırma bedelini,
d) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-

nunu,
e) Katkı payı: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payını,
f) Katkı payı hesabı: İl özel idarelerince bu amaçla açılacak banka hesabı ile Yatırım

İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları için defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesabını,
g) Koruma bölge kurulu: Kültür varlıklarını koruma bölge kurulunu,
ğ) Proje maliyeti: Planlama, projelendirme veya uygulama işleri (KDV dahil) ihale be-

deli, mal veya hizmet satın alma bedelini,
h) Tadilat ve tamirat: Yapıların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, 3194 sayılı İmar Ka-

nununun 21 inci maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan, derz, iç ve dış sıva, boya, badana,
oluk, dere, doğrama, döşeme ile mimari öge olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen
tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve
yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı
unsuru etkilemeyen müdahaleleri ve bu müdahaleler sırasında yapıdaki ahşap, madeni, pişmiş
toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun ola-
rak aynı malzeme ile değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve mal-
zeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini,

ı) Taşınmaz kültür varlığı: 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür varlık-
larını,

i) Tescil kararı: Taşınmazın koruma bölge kurullarınca, taşınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilmesiyle ilgili verilen kararı,
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j) Yaklaşık maliyet: İşin ihalesi yapılmadan önce ilgili kurumların birim fiyatlarına veya
birim fiyatı bulunmayan iş kalemleri için piyasa fiyatlarına veya teklif edilen fiyatlara göre be-
lirlenen projenin KDV dahil tahmini gerçekleşme maliyetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Katkı Payına İlişkin Esaslar

Katkı payının tarh, tahakkuku ve tahsili
MADDE 5 – (1) Katkı payı, bina, arsa ve araziler için, mükellefiyetin başlangıç yılında

tespit edilen vergi değeri üzerinden; mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren
ise, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca
aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nisbetinde artırılması suretiyle
tespit olunacak değer üzerinden, yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsil edilen emlak vergisinin
yüzde on (%10)’u oranında, emlak vergisiyle birlikte tarh, tahakkuk ve tahsil edilir.

(2) Katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Katkı payı hesabı
MADDE 6 – (1) Belediyelerce katkı payı olarak tahsil olunan tutarlar, tahsil edildiği

ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine veya yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlıklarına bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde katkı payı hesabına
yatırılır.

(2) Tahsil edilen katkı payının süresi içinde katkı payı hesabına aktarılmasından bele-
diye başkanı ve hesap işleri müdürü birlikte sorumludur.

(3) Katkı payı hesabının sekreterya hizmetleri il özel idareleri ve yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlıklarınca yürütülür. Valilikçe katkı payı hesabının tahsil ve dağıtımına
ilişkin gerekli kayıt düzeni kurulur.

(4) Tahsil edilen katkı payının süresi içinde katkı payı hesabına aktarılmaması veya
katkı payının başka amaçla kullanılması halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

Katkı payının kullanımı
MADDE 7 – (1) Katkı payı hesabında toplanan tutar, taşınmaz kültür varlıklarının ko-

runması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan planlama, proje, uygulama ve kamulaştırma
işlerinde kullanılmak üzere, proje sahibi il özel idaresine, yatırım izleme ve koordinasyon baş-
kanlığına ve il sınırları içindeki belediyelere vali tarafından aktarılır ve harcamalar vali tara-
fından denetlenir.

(2) Katkı payları belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon baş-
kanlıklarınca taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan
planlama, proje, uygulama ve kamulaştırma işlerinin (KDV dahil) maliyetinin katkı payı he-
sabında toplanan tutar yeterli olmak şartıyla %95’ini aşmamak kaydıyla mevcut taşınmaz kültür
varlığı sayısı, mevcut durumu, ilin kültürel değerlerine katkısı dikkate alınarak Valilik tarafın-
dan hakkaniyet ölçüsünde kullandırılır.

(3) İl özel idarelerince ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca bu Yönet-
melik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin tamamı katkı payı hesabında toplanan tutar-
dan karşılanabilir. Ancak, il özel idarelerince ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkla-
rınca gerçekleştirilen projeler için kullanılan tutar, başvuru dönemi itibariyle katkı payı hesa-
bında toplanan tutarın %30’unu geçemez.

(4) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bulunan illerde toplanan katkı payı tu-
tarlarının %20’lik kısmı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca Bakanlığın öncelik ve-
receği projelerde kullanılır. Bakanlığın öncelik vereceği işlerde 8 inci madde ve 12 nci mad-
denin birinci fıkrasındaki şartlar aranmaz. Bakanlığın öncelik vereceği işlere ait katkı payı tu-
tarları İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince takip edilir ve güncel bilgiler İl Kültür ve Turizm
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Müdürlükleri tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlığa bir rapor halinde sunulur.
Yıl içinde proje karşılığı tahsis edilmeyen tutar aynı amaçla kullanılmak üzere Bakanlık büt-
çesine aktarılır. Aktarılan bu tutarları aynı amaçla kullanmak üzere gelecek yıl bütçesine ak-
tarmaya Bakanlık yetkilidir.

(5) İl özel idarelerince açılan katkı payı hesabından elde edilecek nema ve benzeri ge-
lirler de bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme ve Ödemeye İlişkin Esaslar

Başvuru yeri ve zamanı
MADDE 8 – (1) Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla

hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla il özel idaresince, yatırım izleme
ve koordinasyon başkanlığınca ve belediyelerce yapılacak başvurular, yıl içinde değerlendir-
meye esas iki dönem halinde valilerce belirlenecek zamanlarda il özel idarelerine veya yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlıklarına yapılır. Başvuru dönemleri valilikçe ocak ayı itibari
ile duyurulur. Vali yıl içindeki başvuru dönemi sayısını dörde kadar artırmaya yetkilidir.

Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 9 – (1) Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla

hazırlanan projeler kapsamında valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen belgeler is-
tenir:

a) Planlama ve projelendirme konusunda;
1) Koruma amaçlı imar planı için planlama alanının sit sınırlarını gösteren koruma

bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; teknik rapor; belediye sınırları içerisinde belediye meclis
kararı; il sınırları içerisinde il genel meclisi kararı; yaklaşık maliyet,

2) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için sit sınırla-
rını gösteren koruma bölge kurulu kararı; eki pafta ile bunlara ait CD; proje alanının sınırlarını
ve alandaki korunması gerekli öğeleri gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta;
proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler dahil olmak üzere yeterli sa-
yıda fotoğraf (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için yapının tesciline ilişkin koruma bölge kurulu ka-
rarı; yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, (CD ortamında);
yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

4) Yönetim planı için Yönetim alanının sınırlarını gösteren Kültür ve Turizm Bakanı
onaylı harita; yaklaşık maliyet,

5) Bu belgelere ilave olarak Valilikçe gerek görülen diğer bilgi ve belgeler.
b) Uygulama konusunda;
1) Çevre düzenleme, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırmaları için koruma bölge ku-

rulundan onaylı uygulama projesi (CD ortamında); alanın panaromikleri dahil olmak üzere ye-
terli sayıda fotoğraf (CD ortamında); iş programı; yaklaşık maliyet,

2) Tek yapı ölçeğindeki;
i) Esaslı onarım (restorasyon) uygulamaları için, koruma bölge kurulu onaylı uygulama

(restorasyon) projesi ve raporu (CD ortamında); iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gös-
teren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

ii) Tadilat ve tamirat uygulamaları için, koruma uygulama ve denetim bürosundan
(KUDEB) alınmış izin belgesi; iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar
(CD ortamında); yaklaşık maliyet; koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB) bulunma-
yan yerlerde tadilat ve tamirat uygulamaları için ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünden
alınmış izin belgesi; iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD orta-
mında); yaklaşık maliyet.

c) Kamulaştırma konusunda;
1) Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,
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2) Kesinleşmiş kamulaştırma kararı,
3) Kamulaştırma bedeli.
(2) Birinci fıkradaki başvuruların tümünde ayrıca, işin yılı içerisinde mi bitirileceği

yoksa mali yıl esasına göre yıllara sâri olarak mı gerçekleştirileceği belirtilir. Yıllara sari işlerde
her yıl için bitirilecek kısımlarda ayrı keşif özetini içeren mali rapor ile başvuruyu yapan il
özel idaresi, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı veya belediyenin üstleneceği tutarı
gösteren taahhütnameyi sunması zorunludur.

Katkı payı aktarılacak projelerin nitelikleri
MADDE 10 – (1) Katkı payı hesabında toplanan tutar, taşınmaz kültür varlıklarının

korunması ve değerlendirilmesi amacıyla il sınırları içerisinde Bakanlıkça, il özel idarelerince
ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca, belediye sınırları içerisinde belediyelerce
hazırlanan projeler kapsamında ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen alanlarda kullandırılır.

(2) Kamulaştırma alanında;
a) Kanunun 15 inci maddesi ile belediyelere verilen yetkiler kapsamında yapılacak ka-

mulaştırmalar,
b) Koruma amaçlı imar planları veya projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan ka-

mulaştırmalar.
(3) Planlama, projelendirme ve uygulama alanında;
a) Koruma amaçlı imar planları,
b) Koruma amaçlı imar planları ile tespit edilmiş özel proje alanlarının projelendiril-

mesi,
c) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri,
ç) Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunlara ilişkin mühendislik projele-

rinin yaptırılması ve bunların esaslı onarım (restorasyon) uygulamaları,
d) Yönetim planlarının yaptırılması ve bunların uygulanması,
e) Tadilat ve tamirat uygulamaları,
f) Tescilli müze binalarının teşhir tanzim proje ve uygulama işleri,
g) Arkeolojik kazı alanlarında yapılacak bakım, onarım ve restorasyona yönelik proje

ve uygulama işleri.
Değerlendirmede öncelik sırası
MADDE 11 – (1) 10 uncu maddede sayılan kamulaştırma, planlama, projelendirme ve

uygulama başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır;
a) Mevcut durumu nedeniyle aciliyet arz eden taşınmaz kültür varlıkları,
1) Projelendirilmesi ve onarımı devam edenler,
2) Malzeme, taşıyıcı sistem ve zemin sağlamlaştırılması gerekenler,
b) Koruma amaçlı imar planları,
c) Koruma amaçlı imar planlarında özel proje uygulama alanı olarak ayrılmış yerlerdeki

proje ve uygulamalar,
ç) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma uygulamaları,
d) Kentsel sit alanlarındaki kamuya ait taşınmaz kültür varlıkları ve anıt yapılar ile ko-

ruma alanlarına ilişkin proje ve uygulamalar,
e) Yönetim planları,
f) Diğer taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin proje ve uygulamalar,
g) Kamulaştırmalar.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini takip eden ay so-

nuna kadar valilerce değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvuruların değerlendirilmesi
ve projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali başkanlığında istişari nitelikte bir ko-
misyon oluşturulur. Bu komisyon, il kültür ve turizm müdürü, il özel idare genel sekreteri veya
yatırım izleme ve koordinasyon başkanı, proje gönderen belediyelerin başkanları ile il genel
meclisinden ve büyükşehir belediye meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur.
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(2) Takip eden yıllarda; yıllara sâri işlerin ödenek dilimleri ile öngörülmeyen durumlar
nedeniyle ortaya çıkan zorunlu iş artışları (%50’sine kadar) sözleşme hükümleri dikkate alına-
rak öncelikle değerlendirilir. Valilik makamının onayı ile yıl içerisinde gerçekleştirilir.

Ödeme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için katkı

payı hesabından hangi oranlarda ödeme yapılacağı valilikçe yazılı olarak ilgili belediyelere, il
özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına bildirilir. Valilikçe uygun gö-
rülen planlama, proje ve uygulama yaklaşık maliyetleri ile kamulaştırmaların tahmini maliyet
bedellerine göre valilikçe uygun görülen tutar, il özel idarelerince açılan katkı payı hesabında
bloke edilir. Proje sonuçlandırılana kadar bloke devam eder.

(2) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bulunan illerde Bakanlığın öncelik ve-
receği proje bedellerinin tamamı katkı payı hesabında toplanan tutarın %20’lik kısmından kar-
şılanabilir.

(3) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bulunan illerde planlama, proje ve uy-
gulama yaklaşık maliyetleri ile kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre valilikçe
uygun görülen tutar proje sonuçlandırılıncaya kadar valilikçe tahsis edilir.

(4) Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince
yaptırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura ve hak edişlere göre yapılır. Bloke edilen tutar,
ödeme tutarından fazla ise aradaki fark katkı payı hesabına aktarılır.

(5) Katkı payı hesabında tahsis veya bloke edilen tutar proje sonuçlandırılana kadar
yıllara sâri olarak kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Katkı payından ikinci kez yararlanma
MADDE 14 – (1) Projenin uygulanması kapsamında katkı payı aktarılan ve tamamla-

nan bir iş için ikinci defa katkı payı talep edilebilmesi için, bir önceki işe ilişkin geçici kabulün
yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren en az on yıl geçmesi gerekir. Ancak tadilat ve tamirat
uygulamaları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Katkı payı hesabının açık olması
MADDE 15 – (1) Başvuruların değerlendirildiği ayın başında, katkı payı ve katkı pa-

yından elde edilen nema ve benzeri gelirlerden oluşan hesabın son durumu ile bu hesaptan Ba-
kanlığa, il özel idaresine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ve belediyelere tahsis
ve/veya bloke edilen tutar ve bu tutarın kullanıcılara göre dağılımı, valilikçe kamuoyuna du-
yurulur.

(2) Valilik, ayrıca birinci fıkrada belirtilen bilgi ve listeleri Ocak ve Temmuz dönemi
olmak üzere yılda iki defa bir rapor halinde İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına
bildirir.

Denetim
MADDE 16 – (1) Katkı payının tahsili, katkı payı hesabına aktarılması ve bu hesaptan

yapılacak ödemeler valilerce denetlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

şınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm

Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında

görev yapan personelin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel
planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav şartları ile bu sınavlara
tabi atamaların usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunda 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği
sınavı suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Ku-

rumu Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,
ç) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan hizmet grupları içinde be-

lirtilen unvanları,
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet

gruplarından görevde yükselme sınavı yoluyla yapılacak atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca yazılı
sınavı,

g) Hizmet grupları: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan benzer veya aynı dü-
zeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen
süreler dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
i) Sınav Kurulu: Kurumca yapılacak/yaptırılacak görevde yükselme veya unvan deği-

şikliği sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkan tarafından teşkil edilen kurul veya
kurulları,
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j) Unvan değişikliği: Bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda en az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan
atamayı,

k) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi ama-
cıyla yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak
genel şartlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki genel
şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
şartları taşımak.

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar ve hizmet grupları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme sınavıyla atama yapı-

labilecek kadrolar ve hizmet grupları şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Şube müdürü, sosyal güvenlik merkezi müdürü.
2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı.
3) Şef.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:
1) Uzman, araştırmacı.
c) Hukuk hizmetleri grubu:
1) Hukuk müşaviri.
ç) Savunma hizmetleri grubu:
1) Sivil savunma uzmanı.
d) Bilgi işlem hizmetleri grubu:
1) Çözümleyici.
e) İdari hizmetler grubu:
1) İcra memuru.
2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.
f) Destek hizmetleri grubu:
1) Hizmetli, aşçı, matbaacı, berber, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı.
Görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar için aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar için ayrıca

aşağıdaki şartlar aranır:
a) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Kurumda sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl veya

şef kadrosunda en az dört yıl veya uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis,
mimar, şehir plancısı, avukat ve çözümleyici kadrosunda en az iki yıl veya APK uzmanı, araş-
tırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, istatistikçi, programcı, ma-
tematikçi, aktüer, kimyager, biyolog, psikolog, grafiker, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni,
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sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, koruma ve gü-
venlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az sekiz yıl
hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi
müdürü kadrosuna atanabilmek için bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak; Kurumun
mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bu-
lunmak ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

b) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Kurumda şef kadrosunda en az iki yıl veya uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi,

eczacı, mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve çözümleyici kadrosunda en az bir yıl veya
APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, istatis-
tikçi, programcı, matematikçi, aktüer, kimyager, biyolog, psikolog, grafiker, tekniker, teknisyen,
sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk eğiticisi, çocuk gelişim-
cisi, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında
en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi
müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak
Kurumda araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az bir yıl, diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde
belirtilen şartları taşımak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, icra me-

muru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık me-
muru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak.

ç) Hukuk müşaviri kadrolarına atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
d) Uzman, araştırmacı, sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Kurumda şef kadrosunda en az bir yıl veya memur, veri hazırlama ve kontrol işlet-

meni, icra memuru, ayniyat saymanı, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık
teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az beş
yıl hizmeti bulunmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Kurumda; istatistikçi, matematikçi veya programcı kadrolarında en az üç yıl görev

yapmış olmak veya mühendis kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,
3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir program-

lama dilini bildiğini not dökümü ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel
bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık
sertifikası ile belgelemek.

f) İcra memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
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2) Kurumun muhasebeci, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işlet-
meni, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, koruma ve
güvenlik şefi, sağlık memuru, hemşire, ebe, laborant, teknik ressam, ayniyat saymanı, kadro-
larında en az dört yıl hizmeti bulunmak.

g) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna atana-
bilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için Kurumca ya da diğer kamu kurum

ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar işletmeni kursunda başarılı olmak, veri hazırlama ve
kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Kurumca ya da diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversi-
telerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim mahiyetinde olmayan bilgisayar kursu bitirdiğine dair
sertifikası bulunmak veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili
ders aldığını belgelemek.

Unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar şunlardır:
a) Aktüer, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, grafiker, hemşire,

istatistikçi, matematikçi, mimar, şehir plancısı, mühendis, mütercim, programcı, sağlık tekni-
keri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen.

Unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar için aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar için ayrıca

aşağıdaki şartlar aranır:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
b) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi ve matematikçi kadrosuna atanabilmek

için; fakültelerin ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak.
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin filoloji, mütercim, tercümanlık, çeviribilim

ile ilgili dil ve edebiyat bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için alınacak mütercimler açısından YDS’den en
az 80 puan veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu puana tekabül eden puanı
almış olmak,

3) Eski eser ve el yazmalarının çevirisi için alınacak mütercimler açısından Arapça,
Farsça ve Osmanlıca dillerinden birini bildiklerini belgelendirmek.

ç) Biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek
için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

d) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki
veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Teknisyen, sağlık teknisyeni, çocuk eğiticisi kadrolarına atanabilmek için; en az lise
dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık mes-
lek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak.

g) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini not dökümü ve ders
açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifi-
kası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası ile belgelemek.

ğ) Aktüer kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların aktüerya,
matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak.

h) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarım
ile ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Sınav kurulu, görevleri ve çalışma usulü
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması, so-

ruların hazırlanması veya hazırlattırılması, değerlendirme ve sınav sonuçlarının ilanı, itirazların
sonuçlandırılması ve sınavlarla ilgili diğer işleri yürütmek üzere, Başkan tarafından sınav ku-
rulu veya kurulları teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu, Başkanın ya da görevlendireceği başkan yardımcısı veya birim ami-
rinin başkanlığında bir üyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı, diğer üyeleri Başkan tarafından
belirlenecek toplam beş asıl beş yedek üyeden oluşur. Birden fazla kurul oluşturulması halinde
diğer kurullarda İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının bir temsilcisi bulunur.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav-
larına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar iti-
bariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek
üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına sınav kurulunun başkan ve üye-
lerinin eşlerinin, ikinci derece dahil bu dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının katıldığının
tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların ye-
rine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürü-
tülür.

Sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, Kurumun kadro

durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, sınava tabi her bir kadronun en son sınavının üze-
rinden dört yılı geçirmemek şartıyla en az bir kere yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacak kadrolar, yazılı
sınav konuları, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri; yazılı sınav tarihinden en az üç
ay önce Kurumun intranet ve/veya internet sitesinden duyurulur.

(3) Sınav başvurusu elektronik ortamda yapılır ve on beş gün süre tanınır. Yapılan baş-
vurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi
son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumun intranet ve/veya internet sitelerinde ilan
edilir. İlan edilen listelere, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar
on iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgili kişiye bilgi verilir.

(4) Başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru
şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Birden fazla
kadro için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.
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(6) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar görevde yükselme
veya unvan değişikliği sınavı için başvuruda bulunamazlar.

Görevde yükselme yazılı sınavı şekli ve konuları
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavları yazılı olarak yapılır. Sosyal güvenlik

merkezi müdürü ve şube müdürü kadroları için yazılı sınavdan sonra ayrıca sözlü sınav yapılır.
(2) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel
Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınav konuları, konu başlıkları ve soru adetleri duyuruda belirtilecek şekilde
aşağıdaki konulardan oluşur:

a) Genel konular;
1) T.C. Anayasası,
2) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,
3) Genel kültür,
4) Protokol kuralları,
5) Türkçe dil bilgisi ve yazım kuralları,
6) Halkla ilişkiler,
7) Resmi yazışma kuralları,
8) Etik davranış ilkeleri,
9) 3046 sayılı Kanun,
10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
11) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
12) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
13) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
14) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
15) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
b) Kurumun görev alanına giren konular;
1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
2) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,
3) 4857 sayılı İş Kanunu,
4) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,
5) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
6) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürele-

rinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,
7) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-

rumu Kanunu (sadece yürürlükte olan hükümleri),
8) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (sadece yürürlükte olan hükümleri),
9) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (sadece yürürlükte olan

hükümleri),
10) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili diğer mevzuat.
(4) Sınav sorularının yüzde kırkı genel konulardan, yüzde altmışı ise Kurumun görev

alanına giren konulardan oluşur.
(5) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan

alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış
olarak uygulanır.

(6) Atama yapılacak kadrolarının çeşidine göre farklı sorular hazırlanabilir.
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Görevde yükselme sözlü sınavı şekli ve konuları
MADDE 13 – (1) Sosyal güvenlik merkezi müdürü ve şube müdürü görevlerine ata-

nacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sa-
yısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç üç ay
içinde yapılır.

(3) Sözlü sınava giren personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı başvurusu ve değerlendirmesi
MADDE 14 – (1) Unvan değişikliği sınavları, en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki

veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmak için, Kurumca be-
lirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda ve yazılı olarak
yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi olmayan gö-
revlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki
kadrolara sadece Kurum personeli başvurabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği sınavı, görevde yükselme sınavının sözlü sınava ilişkin hükümleri
hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başarı sıralaması ve listesi
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş

kadro sayısı kadar atama yapılması başarı sıralamasına göre olur. Başarı sıralamasının belir-
lenmesinde başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve merkez müdürü kadrolarına
atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atana-
caklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
başarı sıralamasında öncelik verilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkraya göre başarı listesi oluşturulur ve sınav sonuçlarıyla birlikte

ilan edilir. Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması
yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması
halinde, başarı listesinde yedek olarak belirlenebilir.
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Sonuçların açıklanması, itiraz ve kesinleşme
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçları ile

başarı listesi, sınavların bittiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kurumun intranet site-
sinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

(2) İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçları ile başarı lis-
tesine gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı aracılığıyla
Sınav Kuruluna yapılacak itirazlar, ilgisine göre Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan
kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bil-
dirilir. Bu sürenin bitimiyle sınav sonuçları ile başarı listesi kesinleşmiş olur. İtiraz neticesinde
sınav sonuçlarında veya başarı listesinde değişiklik yapılması gerekirse yeni sınav sonuçları
ve başarı listesi aynı şekilde yayınlanır ve tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Yazılı sınav sorularının Sınav Kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılması veya
yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmez ve bu soru-
lara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu atanma
MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, sınav sonucunun kesinleşmesini

müteakip en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre atanır.
(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili perso-

nelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde baş-
lanmaması ya da atanma hakkından feragat edilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme, çıkarılma, başka kadrolara ya da başka bir
kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı ayı aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyu-
ruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılma-
yanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı
aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar
atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı
kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

(5) Sınavı kazandıktan sonra hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personelin
atamaları göreve iade edildikten sonra, aylıksız izinde bulunanların atamaları ise istemleri üze-
rine aylıksız izni kesmesi halinde veya aylıksız iznin bitimi tarihinde yapılır.

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 18 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere

teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve dü-
zenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre
işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında
adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında,

diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren üç yıl süreyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında
saklanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arası geçişler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hizmet grupları ara-

sındaki geçişler aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Aynı alt grup içinde yer almak kaydıyla; ilgili personelin isteği ile atanılacak kadro

için aranan şartlara sahip olmak kaydıyla diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruba geçişler

görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlar ile aynı düzeydeki veya alt görevlere öğrenim ve hizmet
süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine gö-
revde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler,
ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Kurumun avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartlarını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapı-
lacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Başka kurumlardan naklen atanma
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşların-

daki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer
kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla
genel hükümlere göre sınavsız naklen atama yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 30/1/2014 tarihli ve 28898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu
kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tari-

felerin hazırlanmasına, incelenmesine, değerlendirilmesine, değiştirilmesine ve onaylanmasına
ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış,

piyasa işletim ve son kaynak tarifelerine ilişkin tarife önerilerinin hazırlanma kriterlerinin ta-
nımlanmasını ve ilgili lisans sahibi kişilerin gelir ve/veya fiyat tavanlarının düzenlenmesine
ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sa-
yılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) Brüt kar marjı tavanı: Perakende enerji satış fiyatı tavanının belirlenmesinde kulla-

nılan brüt kar marjı tavanını,
c) Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden

naklini,
ç) Dağıtım bağlantı bedeli: Kullanıcıların dağıtım şebekesine bağlanması ile ilgili olarak

yapılan masrafların karşılanmasını esas alan bedeli,
d) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,
e) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde

işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
f) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller: Dağıtım hizmetinin sunulması sıra-

sında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan
bedelleri,

g) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden dağıtım li-
sansı sahibi tüzel kişiyi,

ğ) Düşük tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve eko-
nomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici
grubunu,

h) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
ı) Fiyat: Düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında belirlenmiş olan bedeli,
i) Gelir düzenlemesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, ilgili tebliğler uyarınca

bir uygulama dönemi için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi amacıyla Ku-
rum tarafından yapılan düzenlemeyi,

j) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması
kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendi-
rilen tedarik şirketini,
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k) İkili anlaşmalar: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak,
elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi ol-
mayan ticari anlaşmaları,

l) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,
m) İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,
n) İletim sistemi işletim bedeli: TEİAŞ bünyesindeki Milli Yük Tevzi Merkezi tarafın-

dan sunulan hizmet maliyetleri, yatırım maliyetleri, yan hizmetlere ilişkin maliyetler dikkate
alınarak hesaplanan bedeli,

o) İletim sistemi kullanım bedeli: İletim hizmetinin sunulması sırasında oluşan mali-
yetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedeli,

ö) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge
ve kurul kararlarını,

p) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
r) Kullanıcı: İletim veya dağıtım sistemine bağlanan ya da bu sistemleri veya enterkon-

neksiyon hatlarını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
s) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ş) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
t) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için ilgili mevzuat uyarınca

verilen izni,
u) Makul getiri: Yatırım harcamalarının finansmanında kullanılan kaynakların alternatif

maliyetleri ve piyasa riskleri dikkate alınarak hesaplanan getiriyi,
ü) Parametre: Gelir düzenlemesi kapsamında ilgili tebliğler çerçevesinde uygulanan

formüllerde yer alan ve uygulama dönemi süresince geçerli olan değerleri,
v) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,
y) Perakende satış fiyatı: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketicilere enerji te-

dariki kapsamında uygulanan fiyatı,
z) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat

ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piya-
sasını,

aa) Piyasa işletim fiyatı: Piyasa işletim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken
gelir ihtiyacının karşılanabilmesi kapsamında belirlenen bedeli,

bb) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla
tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi
tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

cc) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini,
son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden
temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariğini,

çç) Son kaynak tedarik fiyatı: Son kaynak tedariki kapsamında elektrik enerjisi tedarik
edilen tüketicilere uygulanan Kurul onaylı fiyatı,

dd) Son kaynak tüketici grubu: Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketi-
cilerin Kurul tarafından belirlenecek kriterlere göre iki ayrı gruba ayrılması sonucu ortaya çıkan
yüksek tüketimli tüketiciler ile düşük tüketimli tüketicilerden oluşan tüketici gruplarını,

ee) Tarife: Elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, satışı ve/veya kapasitenin kullanımı ve
satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren düzenlemeleri,

ff) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler: TEİAŞ, TETAŞ, EPİAŞ, dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişiler ile görevli tedarik şirketlerini,

gg) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik
lisansına sahip şirketleri,

ğğ) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
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hh) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile fatura tahakku-
kuna esas sistemden çıkan enerji arasındaki farktan hareketle hesaplanan, elektrik enerjisinin
dağıtım şebekesi üzerinden nakli sırasında dağıtım tesisi unsurlarında oluşan teknik kayıplar
ile diğer nedenlerden kaynaklanan teknik olmayan kayıpları,

ıı) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,
ii) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını,
jj) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
kk) Tüketici Fiyat Endeksi: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Tüketici

Fiyat Endeksini (TÜFE),
ll) Tüketici grubu: Benzer özelliklere sahip olmaları sebebiyle bir grup olarak dikkate

alınan tüketicileri,
mm) Uygulama dönemi: Parametrelerin geçerli olduğu süreyi,
nn) Yüksek tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurul tarafından

belirlenen miktara eşit veya bu miktarın üzerinde enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici gru-
bunu,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili

mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Düzenlemeye Tabi Tarifeler

Düzenlemeye tabi tarife türleri
MADDE 5 – (1) Düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır;
a) Dağıtım bağlantı tarifesi,
b) İletim tarifesi,
c) Toptan satış tarifesi,
ç) Dağıtım tarifesi,
d) Perakende satış tarifesi,
e) Piyasa işletim tarifesi,
f) Son kaynak tedarik tarifesi
Dağıtım bağlantı tarifesi
MADDE 6 – (1) Dağıtım bağlantı tarifesi; dağıtım bağlantı bedeli ile tarifenin uygu-

lanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.
(2) Dağıtım bağlantı bedeli, şebeke yatırım maliyetlerini içermez.
(3) Dağıtım bağlantı bedelleri, 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ esas alınarak
hesaplanır.

İletim tarifesi
MADDE 7 – (1) İletim tarifesi; iletim sistemi kullanım bedeli, iletim sistemi işletim

bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur. İletim tarifesi içerisinde
yer alan bedeller iletim şirketinin ilgili faaliyetleri yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden
hareketle belirlenir. İletim ek ücreti iletim tarifesinde yer alır.

(2) İletim sistemi kullanım bedeli ve iletim sistemi işletim bedeli, 11/8/2002 tarihli ve
24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

Toptan satış tarifesi
MADDE 8 – (1) Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıplar ile genel ay-

dınlatma kapsamında TETAŞ’tan temin edeceği elektrik enerjisi ile görevli tedarik şirketleri
tarafından tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi tedariki kapsamında
TETAŞ’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin toptan satış tarifesi Kurul tarafından belirlenir.
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(2) Kurul, TETAŞ’ın düzenlemeye tabi toptan satış tarifesini TETAŞ’ın mali yüküm-
lülüklerini esas alarak belirler. TETAŞ’ın düzenlemeye tabi olmayan elektrik enerjisi tedariki
kapsamındaki toptan ve perakende satış fiyatları Kurul onayına tabi olmayıp ilgili taraflar ara-
sında serbestçe belirlenir.

Dağıtım tarifesi
MADDE 9 – (1) Dağıtım tarifesi; dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller ile

tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.
(2) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketlerinin dağıtım faali-

yetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; da-
ğıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerinin belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için
gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, işletme giderleri,
teknik ve teknik olmayan kayıp enerji tedarik maliyetleri ve iletim tarifesi kapsamında ödenen
tutarlar 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemi Geli-
rinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak dikkate alınır. Dağıtım sisteminin
kullanımına ilişkin bedeller; bağlantı durumuna, tüketim miktarına ve kullanım amacına göre
farklılaştırılabilir.

(3) Dağıtım tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar dağıtım şirketlerinin öne-
rileri de dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm dağıtım
bölgeleri için ortak belirlenebileceği gibi, her bir dağıtım bölgesi için ayrı ayrı da belirlenebilir.

Perakende satış tarifesi
MADDE 10 – (1) Görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketicilere ya-

pılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için hazırlanan perakende satış tarifesi, perakende
satış fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin serbest olmayan tüketicilere yö-
nelik perakende satış faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle be-
lirlenir. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için
gerekli olan yatırım harcamaları, işletme giderleri, enerji tedarik maliyetleri ile perakende satış
faaliyetinin yürütülmesi için katlanılan maliyetler ve maruz kalınan risklerden hareketle belir-
lenen sektörel brüt kar marjı 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ hükümleri çerçevesinde dikkate alınır. Perakende satış fiyatları; tüketicilerin bağlantı
durumu, tüketim miktarı ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilir.

(3) Perakende satış tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar görevli tedarik şir-
ketlerinin önerileri de dikkate alınarak, Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar
tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi, her bir görevli tedarik şirketi için
ayrı ayrı da belirlenebilir.

Piyasa işletim tarifesi
MADDE 11 – (1) Piyasa işletim tarifesi, piyasa işletim bedeli ile uygulamaya ilişkin

usul ve esaslardan oluşur.
(2) Piyasa işletim tarifesi, faaliyetin sürdürülmesi için gereken gelir ihtiyacının karşı-

lanabilmesi ve mali sürdürülebilirlik esasına göre hazırlanır.
(3) Piyasa işletim tarifesi, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.
Son kaynak tedarik tarifesi
MADDE 12 – (1) Görevli tedarik şirketleri tarafından uygulanacak son kaynak tedarik

tarifesi, son kaynak tedarik fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.
(2) Son kaynak tedarik tarifesi, son kaynak tedarik tarifesinde bulunan tüketicilerin re-

kabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kaynak tedarikçisinin makul kar etmesine im-
kan verecek düzeyde, yürürlükteki perakende satış tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak
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hazırlanır. Ancak, bu sınırlamalarla bağlı olmaksızın Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar
gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife
yapılabilir.

(3) Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişi-
mine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak belirler. Kurul söz konusu tü-
ketim miktarını piyasadaki gelişmelere paralel olarak gerekli gördüğü hallerde değiştirir.

(4) Yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenme-
sinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarından, işletme giderlerinden
ve son kaynak tedarik faaliyetinin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden bu tü-
keticilere düşen pay ile bu tüketiciler için oluşan enerji tedarik maliyetleri ve makul kar dikkate
alınır. Söz konusu tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi rekabetçi piyasaya geçişi teşvik
edecek şekilde belirlenir.

(5) Düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenme-
sinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarından, işletme giderlerinden
ve son kaynak tedarik faaliyetinin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden bu tü-
keticilere düşen pay ile bu tüketiciler için oluşan enerji tedarik maliyetleri ve bu kapsamda
oluşan risklerden hareketle sektörel olarak belirlenen brüt kar marjı dikkate alınır.

(6) Son kaynak tedarik tarifesi, Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

İKİNCİ KISIM
Gelir Düzenlemesi ve Tarife Önerileri

BİRİNCİ BÖLÜM
Gelir Düzenlemesi

Gelir düzenleme esasları
MADDE 13 – (1) Gelir düzenlemesinde aşağıda belirtilen hususlar esas alınır:
a) Elektriğin tüketicilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde

sunulması,
b) Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen bir düzenleme yapılması,
c) Hizmet kalitesi ile iletim ve dağıtımda arz güvenliği gözetilerek verimliliğin artırıl-

ması,
ç) Verimliliğe ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tarifeleri düzenlemeye tabi

tüzel kişilerin mali açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması,
d) Yatırımlarda uzun dönemli verimliliğin sağlanması,
e) Piyasada rekabetin gelişiminin desteklenmesi,
f) Artan verimlilik ve rekabet koşullarına bağlı olarak sağlanan faydaların tüketicilere

yansıtılmasının sağlanması,
g) Faaliyetler arasında çapraz sübvansiyona yer verilmemesi.
Gelir düzenleme takvimi
MADDE 14 – (1) Bir uygulama dönemi süresince geçerli olmak üzere gelir düzenle-

mesine ilişkin parametre değerlerinin belirlenmesine dair çalışmalar, içinde bulunulan uygu-
lama döneminin son yılının 31 Ekim tarihinden en az on iki ay önce başlatılır.

Gelir düzenlemesi için sunulması gereken bilgi ve belgeler
MADDE 15 – (1) Gelir düzenlemesi için belirlenen takvim kapsamında; tarifeleri dü-

zenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak hazırlanan
aşağıdaki bilgi ve belgelerin tarife türü bazında ilgisine göre Kuruma sunulması zorunludur:

a) Cari uygulama dönemi için düzenlenmiş mali tablolar,
b) Bir sonraki uygulama dönemi için hazırlanmış yıllık talep, maliyet ve gelir tahmin-

leri,
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c) Tüketici grupları bazında cari uygulama dönemine ait tüketimler ile bunlara ilişkin
tahakkuk ve tahsilat tutarları,

ç) Bir sonraki uygulama dönemi için hazırlanmış tüketici grubu bazında tüketim, ta-
hakkuk ve tahsilat tahminleri,

d) Cari uygulama dönemi için hazırlanmış yatırım planı ilerleme ve değerlendirme ra-
poru,

e) Bir sonraki uygulama dönemine ilişkin yatırım planları.
(2) Kurum gelir düzenlemesi çalışmalarına esas olmak üzere, bu maddenin birinci fık-

rasında sayılanlara ilaveten ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.
Gelir düzenlemesi kapsamındaki parametrelerin belirlenmesi
MADDE 16 – (1) Her bir tarife türüne ilişkin parametreler ile bu parametrelerin tespi-

tinde dikkate alınacak ve alınmayacak harcamalar, gelirler ve diğer unsurlar, bu Yönetmeliğe
dayanılarak çıkarılan tebliğler ile ilgili mevzuattaki diğer hükümlere uygun olarak belirlenir.

Gelir düzenlemesine ilişkin karar ve lisans tadili
MADDE 17 – (1) Gelir düzenlemesi sonucunda Kurul kararı ile saptanan parametre

değerleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin lisanslarına dercedilmiş sayılır. Bu işlem, 2/11/2013
tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çer-
çevesinde ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği bir tadil olarak kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tarife Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme, Tarife Onayı

Tarife başvurusu
MADDE 18 – (1) Tarifeler, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından ilgili

mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur.
(2) Tarife önerisinin Kuruma sunulması ile birlikte varsa düzeltme bileşenlerine ilişkin

hesaplamalar ile bu hesaplamalara temel teşkil eden bilgiler de Kuruma sunulur.
(3) Tarifesi düzenlemeye tabi şirketlerin başvurusunu zamanında yapmaması ve/veya

eksiklikleri öngörülen sürede gidermemesi halinde 20 nci madde hükümleri uygulanır.
İnceleme, değerlendirme ve onay
MADDE 19 – (1) Tarife önerilerinin inceleme ve değerlendirilmesi ilgili mevzuatta

belirtilen yürürlük tarihinden önce Kurum tarafından sonuçlandırılır.
(2) Tarife önerilerinin inceleme ve değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan her türlü

ek bilgi ve belge lisans sahibi tüzel kişilerden istenebilir ve tüzel kişiler doğrudan görüşme
yapmak üzere çağrılabilir.

(3) Tarife önerisinin uygun bulunması halinde tarife onaylanır. Kurul, mevzuat çerçe-
vesinde uygun bulmadığı tarife tekliflerinin revize edilmesini ister veya gerekmesi halinde resen
revize ederek onaylar. Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler güncel tarifelerini kamuoyuna
duyurmakla ve kendi internet sitelerinde sürekli şekilde yayımlamakla yükümlüdür.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin hüküm ve sonuçları
MADDE 20 – (1) Mücbir sebepler dışında, tarifeleri düzenlemeye tabi bir tüzel kişi-

nin;
a) Tarife başvurusunu zamanında yapmaması,
b) Tarife başvurusundaki eksiklikleri kendisine verilen süre içerisinde gidermemesi
hallerinde yükümlülükler yerine getirilmemiş sayılır ve Kanunun 16 ncı maddesi hü-

kümleri uyarınca gerekli işlemler başlatılır. Gerekmesi halinde söz konusu tarifeler Kurul ta-
rafından resen belirlenir.

(2) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin tarife önerisinin su-
nulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesine olan etkileri giderilene kadar Kurul ta-
rafından resen revizyon yapılmaması halinde yürürlükte olan tarifelerin uygulanmasına yeni
tarifeler onaylanıncaya kadar devam edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarife Önerilerinin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Parametrelere ve tebliğlere uygunluk
MADDE 21 – (1) Tarife önerisinde yer alan fiyatların, gelir düzenlemesine ilişkin pa-

rametrelerin ve ilgili tebliğ hükümleri uyarınca öngörülen gelirlerin dikkate alınması suretiyle
hesaplanmış olması zorunludur.

Tarife önerisi fiyat yapısı
MADDE 22 – (1) Tarife önerisindeki fiyat yapısı sabit ve/veya değişken bileşenlerden

oluşabilir.
(2) Fiyat yapısı içerisinde değişken bileşenler olarak enerji (aktif-reaktif), kilovat (kW)

cinsinden güç veya bağlantı kapasitesi gibi unsurlar yer alır.
(3) Tarife önerisi kapsamındaki fiyatlar;
a) Bölgesel özellikler,
b) Gerilim ve güç seviyeleri,
c) Gün içi ve yıl içi dönemler
dikkate alınarak düzenlenebilir.
(4) Tarife önerisindeki fiyat yapısı içerisinde, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin

piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz.
Tüketici grupları
MADDE 23 – (1) Tarife önerilerinde yer alan tüketici grupları temel olarak mesken,

sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma gruplarından oluşur.
(2) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından alt gruplar ya da bölgesel özel-

likler ve yük eğrilerine göre yeni tüketici grupları önerilebilir veya Kurul tarafından yeni tü-
ketici grupları belirlenebilir. Ancak, aynı tüketici grubuna dahil edilen tüketicilerin benzer ma-
liyet yapısına ve benzer tüketim veya talep eğilimine sahip olması zorunludur.

İletim ve dağıtım tarife önerilerinin hazırlanması
MADDE 24 – (1) İletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife baş-

vurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluş-
turulması esastır:

a) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından tarife önerisi kapsamında farklı
fiyat uygulamasına tabi tutulması öngörülen kullanıcıların ya da tüketici gruplarının belirlen-
mesinde esas alınan kriterlerin tanımlanmış olması,

b) Şebekenin kullanım ve genişletilmesine ilişkin maliyet unsurlarının belirlenmiş ol-
ması,

c) Her bir kullanıcı ya da tüketici grubu ile her bir maliyet unsuru için, iletimi ve/veya
dağıtımı yapılan elektrik enerjisi miktarı ve sunulan hizmetin standardının mevcut ve gelecek-
teki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması,

ç) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin kullanıcılar ya da tüketici grupları bazında dağı-
tılmak suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması,

d) Her bir kullanıcı ya da tüketici grubu için asgari hizmet maliyetinin belirtilmiş ol-
ması.

Perakende satış tarife önerilerinin hazırlanması
MADDE 25 – (1) Perakende satış faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife başvu-

rusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluştu-
rulması esastır:

a) Tüketici gruplarının ve bu grupların oluşturulmasında esas alınan kriterlerin tanım-
lanmış olması,

b) Her bir tüketici grubu ve her bir maliyet unsuru için, satışı yapılan elektrik enerjisi
ve/veya kapasite miktarı ile sunulan hizmet standardının mevcut ve gelecekteki maliyetlere et-
kisinin incelenmiş olması,
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c) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin tüketici grupları bazında dağıtılmak suretiyle fi-
yatlara dönüştürülmüş olması.

Son kaynak tedarik tarife önerilerinin hazırlanması
MADDE 26 – (1) Son kaynak tedarik faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife

başvurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile
oluşturulması esastır:

a) Her bir tüketici grubu ve her bir maliyet unsuru için, satışı yapılan elektrik enerjisi
ve/veya kapasite miktarı ile sunulan hizmet standardının mevcut ve gelecekteki maliyetlere et-
kisinin incelenmiş olması,

b) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin son kaynak tüketici grupları bazında dağıtılmak
suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması.

Toptan satış tarife önerilerinin hazırlanması
MADDE 27 – (1) Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıpları ile genel

aydınlatma kapsamında temin edeceği elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere
yapılacak elektrik enerjisi satışı için TETAŞ’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin toptan
satış tarife önerisinin TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi dikkate
alınarak oluşturulması esastır.

Düzeltme bileşenleri
MADDE 28 – (1) Gelir düzenlemesi hesaplamaları kapsamında öngörülen değerler ile

gerçekleşen değerler arasındaki fark ilgili tebliğ hükümleri esas alınarak düzeltme bileşenleri
yoluyla giderilir.

(2) Tarife önerisinin Kuruma sunulması ile birlikte, ilgili tebliğde yer aldığı takdirde
düzeltme bileşenlerine ilişkin hesaplamalar ile bu hesaplamalara temel teşkil eden bilgiler de
Kuruma sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Enflasyon oranı
MADDE 29 – (1) Tarife hesaplamalarında enflasyon oranı olarak Tüketici Fiyat En-

deksi değişim oranı dikkate alınır.
Vergi, fon, pay ve benzeri yasal yükümlülükler
MADDE 30 – (1) İlgili tüzel kişiler, tahsilatına aracı oldukları tüm vergi, fon, pay ve

benzeri yasal yükümlülükleri ödeme bildirimlerinde ayrı ayrı olarak gösterirler.
Düzenlemeye tabi tarifelerin uygulanması
MADDE 31 – (1) Düzenlemeye tabi tarifelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.
(2) İletim ve dağıtım tarifelerinde yer alan fiyatlar doğrudan tüketicilere ya da tüketi-

cilere yansıtılmak üzere ilgili tüketiciye enerji temin eden tedarikçiye faturalanır.
(3) Kurul tarafından onaylanmış bir tarifenin fiyat yapısına hiçbir surette müdahale edi-

lemez.
Lisansların sona ermesi veya iptali halinde düzeltme bileşenleri toplam tutarı
MADDE 32 – (1) İlgili mevzuattaki hükümler uyarınca hesaplanan ve tanımlanan dü-

zeltme bileşenleri toplam tutarının, lisansların sona ermesi veya iptali durumunda yapılacak
uygulamalara ilişkin gerekli düzenlemeler Kurumca yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

İletim ek ücreti
MADDE 33 – (1) İletim ek ücreti oranı, Kurul tarafından yıllık olarak saptanır ve yü-

rürlük tarihi ile birlikte, her yılın 15 Ekim tarihine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.
(2) İletim ek ücreti, ödeme bildirimlerinde ayrı olarak gösterilir.
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Olağandışı haller
MADDE 34 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda,

tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin talebi üzerine veya Kurum tarafından gerekli görül-
mesi halinde uygulama dönemi için belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için
inceleme başlatılır:

a) İlgili mevzuatın yanı sıra yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerinde tarifeleri açık
olarak etkileyebilecek değişikliklerin olması,

b) Lisans tadillerinin tarifeleri açık olarak etkileyebilecek değişikliklere yol açması,
c) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi.
(2) Birinci fıkra kapsamında başlatılan incelemeler sonucunda, birinci fıkrada sayılan

hallerin tarifelere esas parametreleri etkilediğinin tespit edilmesi halinde, etkilenen paramet-
relerde gerekli değişiklik yapılır. Parametrelerde yapılan değişiklikler ilgili mevzuat kapsa-
mındaki fiyat uygulama dönemleri dikkate alınarak tarifelere yansıtılır.

(3) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından nihai teklifler alınmadan önce kamuya
ait dağıtım şirketlerinin uygulama dönemi için belirlenmiş olan parametrelerinde değişiklik
yapılmasının talep edilmesi halinde, söz konusu talep Kurul tarafından değerlendirilir.

İlk lisans başvurusunda tarife önerilerinin sunulması
MADDE 35 – (1) Tarife yoluyla düzenlemeye tabi bir faaliyette bulunmak üzere ilk

defa lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin, lisans başvuruları kapsamındaki tarife öne-
rileri için hangi bilgi ve belgelerin isteneceği hususunda bilgi edinmek üzere, lisans başvuru-
sunda bulunacakları tarihten en az otuz gün önce Kuruma başvuruda bulunmuş olmaları zo-
runludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 37 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
EPİAŞ’ın piyasa işletim tarifesi onaylanıncaya kadar yapılacak uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TEİAŞ tarafından hazırlanan piyasa işletim tarifesi EPİAŞ’ın

piyasa işletim tarifesi onaylanıncaya kadar piyasa işletim bedeli ile tarifenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları da içerir.

Son kaynak tarifesine ilişkin yapılacak uygulama
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6446 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan çap-

raz sübvansiyon uygulaması enerji tedariki için sona erinceye kadar, son kaynak tedariki kap-
samında enerji alan tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi olarak perakende satış tarifesi uy-
gulanır. Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde geçen “Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlen-
mesi Hakkında Tebliğ”, enerji tedarikinde çapraz sübvansiyon uygulamasının sona ermesini
müteakip üç ay içerisinde çıkarılır. Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ çıkıncaya kadar geçen sürede Kurul onaylı geçici fiyatlar uygulanır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Melen Çayı Alt Havzası 

Koruma Eylem Planı

GENELGE

2015/5

Ülkemiz su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kirlen-

mesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında

çevrenin korunmasına büyük önem verilmiş ve bu başlık altında; Toprak ve Su Kaynakları Yö-

netiminde; “su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve

sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi” temel hedef olarak

belirlenmiştir.

Bu doğrultuda su kaynaklarının havza esaslı yaklaşımlarla korunması ve belirlenen he-

deflere ulaşılabilmesi maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili

kurum ve kuruluşların katkıları ile “Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı” hazırlan-

mıştır. Eylem Planı bu genelgenin yayımından sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından

ilgili kurumlara gönderilecek, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tara-

fından uygulamaya konulacaktır.

Eylem Planında, çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin görev ve sorumlulukları

belirlenmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç

duyulacak her türlü bilgi sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları dü-

zenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir. Bununla birlikte; söz konusu Eylem

Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde Eylem Planında değişiklik ve

güncelleme yapılması ile ihtiyaç halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak

uygulamaya konulması görevleri Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütü-

lecektir.

Bu çerçevede, Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planının uygulanması sürecinde

ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve desteğin; ilgili bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ta-

rafından sağlanması ve bu kapsamda kurumlarca üstlenilen görev ve sorumlulukların özenle

yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5

VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE

ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ

UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2009/22)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2015/26)

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif

Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir

ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve

Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in Ek I’inin İlave 6’sının Çizelge-1’indeki

“W” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/7)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içermektedir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2009 27445

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/1/2012 28184
2- 25/1/2014 28893
3- 16/2/2015 29269
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Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük be-
yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük
beyannamesine eklenir.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması
ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi ge-
rekmektedir.

İnceleme
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne ile-

tilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve
belge istenebilir.

Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya
eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-
gulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil)
daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın
ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura
ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik
süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerek-
mektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi dü-
zenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik sü-
resi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim
belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili
belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi du-
rumunda gözetim belgesi düzenlenmez.
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Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/38)

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu baş-
vuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını
içermektedir.

(2) Yerli üretici Posco Assan TST Çelik San. A.Ş. (PoscoAssan), tarafından yapılan
başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “paslanmaz çelikten
yassı hadde mamülleri”nin dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim da-
lında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli başvuru konusu ürün ithalatına yö-
nelik önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yer

alan gümrük tarife istatistik pozisyonları ve eşya tanımları Ek-1’de yer almaktadır.
(2) Ek-1’de yer alan GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya ta-

nımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu anlaşıl-
mıştır.

Damping iddiası
MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendi-

rilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygula-
narak şikâyetçi yerli üreticinin maliyetlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş normal değer be-
lirlenmiştir.

(2) Diğer şikayete konu ülke olan Tayvan’ın iç piyasa satışlarına ilişkin veri buluna-
madığından YÜD tarafından 2015 Ocak-Haziran dönemi için şikayete konu ürünün üretiminde
kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik,
yakıt, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderlerine satış genel ve idari giderler
ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kar oranı ilave edilerek
oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değer fabrika çıkış aşamasında kabul
edilmiştir.

(3) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının be-
lirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme
ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç
fiyatı esas alınmıştır. Söz konusu fiyattan harici navlun ve sigorta ile dâhili navlun bedelleri
düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.
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(4) Yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fi-
yatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup
şikayete konu ülkeler menşeli paslanmaz çelikten yassı hadde mamülleri için hesaplanan dam-
ping marjlarının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince yapılan inceleme neticesinde;

şikayete konu ülkeler için damping marjlarının ve bu ülkeler menşeli ithalatın miktar bazında
ithalat içi paylarının ihmal edilebilir seviyenin üzerinde olduğu; söz konusu ülkelerden ithal
edilen şikayet konusu ürünlerin ortalama birim ithal fiyatlarının YÜD tarafından üretilen benzer
ürünün ortalama birim satış fiyatları üzerinde fiyat baskısı oluşturduğu ve fiyatların bastırıldığı
anlaşılmıştır.

(2) YÜD üretime başladığı 2013 yılının ikinci yarısından itibaren üretimini arttırmış
ve kapasite kullanım oranını yükseltmiştir. Bununla birlikte, kurulu kapasitenin kullanım oranı
her ne kadar yıllar itibariyle yükseliyor olsa da henüz beklenen seviyeye ulaşamamıştır.
YÜD’ün kuruluş aşamasındaki üretim ve yatırım planlamasına göre 2015 yılında yeni yatırım-
larla kapasitesini arttırması beklenirken şikâyete konu ülkeler menşeli dampingli ithalat nede-
niyle bu yatırımlarını gerçekleştiremediği belirtilmiştir.

(3) Öte yandan, YÜD’ün ağırlıklı ortalama birim sınai ve ticari maliyetleri firmanın
kuruluşunu takip eden 2013 yılı ve sonrası olan zarar inceleme döneminde üretim artışına pa-
ralel olarak düşüş yaşamıştır. YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları da reel olarak
yükselmiştir; ancak bu yükseliş, birim satış fiyatlarını henüz birim ticari maliyetlerin üzerine
çıkaramamıştır. Bu durumda, toplam karlılık negatif değerlerde kalmış ve firma başvuru konusu
üründe fiili olarak zararına satış yapmaya devam etmiştir.

(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın YÜD’ün ekonomik
göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delil-

leri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC ve Tay-
van menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruş-
turması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkelerin seçimi
MADDE 7 – (1) ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu

ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde pi-
yasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 9 uncu maddede belirtilen süreler içinde yeterli
deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yö-
netmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yö-
netmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi
uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturmaların açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakan-

lıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yer-
leşik bilinen üretici/ihracatçılarına şikâyete konu ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerine soruş-
turmaların açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturmaların açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve
soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
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(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet say-
fasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmalara ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmalarla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) Soruşturmaların sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçün-
cü fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler,
bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde
sunabilirler.

(7) Sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi,
telefon ve faks numaraları yazılı olarak belirtilir.

(8) Soruşturmalar süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-
rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını
belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının ne-
denlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olum-
suz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
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Yetkili merci ve adresi
MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: dms246@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/39)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) 2/8/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/28 sayılı Tebliğ (2008/28 sayılı Tebliğ) ile değişik
2/3/2004 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/4 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2004/4 sayılı Tebliğ) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) menşeli 9608.10.10.10.00 ve 9608.50.00.10.00 gümrük tarife pozisyonları (GTİP) al-
tında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler”e yönelik 0,066 ABD
Doları/Adet dampinge karşı kesin önlem mevcuttur.

(2) ÇHC menşeli bahse konu kalemlere yönelik mer’i önlemin yürürlük süresinin biti-
minden önce, 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/5 sayılı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yerli üretim dalının önleme konu
ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabi-
leceği ilan edilmiştir.

(3) Yerli üretici Pensan Kalem ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Pensan) tarafından ya-
pılan ve Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Adel) tarafından da desteklenen başvuru üze-
rine 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2014/34 sayılı Tebliğ) ile ÇHC menşeli “plastik maddelerden olan
sıvı mürekkepli bilyalı kalemler”e yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması
tamamlanmıştır.

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik (Yönetmelik) ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda
alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmanın

yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve
ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen,
ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış
olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve
gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
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(5) Kendilerine soru formu gönderilen 22 ithalatçı firmanın 6’sından cevap alınmıştır.
Söz konusu cevaplarda ithalatçı firmalar özetle; ithal ettikleri ürünlerin genelde promosyon
amaçlı ürünler olduğunu, bu ürünlerin maskot ve diğer süslerle birim fiyatının arttığını ve so-
ruşturma konusu ürünle benzer sayılmaması gerektiğini iddia ve beyan etmişlerdir. Söz konusu
iddia ve talepler dikkate alınmış olup ithalatçı firmalar tarafından promosyon vb. amaçlarla
ithal edilen ve üzerine maskot vb. süs takılı şekilde satışa konu edilen ürünlerin son kertede
tükenmez kalem olarak kullanıldığını ve soruşturma konusu ürünle benzer ürün olduğu değer-
lendirilmiştir.

(6) Türkiye’ye ÇHC’den önleme tabi ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve
kendilerine soru formu gönderilen 25 firmadan biri cevap verme süresinin bitiminden yaklaşık
bir ay sonra; bir firma da süresi dâhilinde ve fakat eksik olarak cevap vermiştir. Bu firmalar,
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işbirliğinde bulunmamış kabul edilmiştir.

(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden
bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-
lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun il-
gili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Pensan Kalem

ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde
doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas
teşkil etmek üzere 1/1/2011-30/9/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak be-
lirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 9608.10.10.10.00 GTİP’te

yer alan “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler”dir. Diğer taraftan, 2008/28
sayılı Tebliğ ile 9608.50.00.10.00 GTİP’te yer alan “plastik maddelerden olanlar” (set içinde
tükenmez kalem gelirse) için de önlem uygulanmaktadır.

(2) Soruşturma konusu tükenmez kalemler, çeşitli yöntemlerle doldurulabilen ve/veya
uç takılabilen, bilyalı tükenmez kalem, bilyalı jel kalem, iğne uçlu bilyalı kalem ve roller olarak
adlandırılan bilyalı kalemlerdir. Söz konusu kalemler, okullarda ve ofislerde yazı yazma amaçlı
olarak genel kullanım alanına sahiptirler. Kalemler, kırtasiye dükkânlarında, süpermarketlerin
kırtasiye bölümlerinde, büro malzemesi mağazalarında ve pazarlarda satılmaktadır. Ayrıca, fir-
malarca hediye olarak dağıtım amacıyla da kullanılmaktadır.

(3) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen tükenmez kalemler ile şikâyet konusu ülke
menşeli tükenmez kalemlerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada
yapılmıştır. Fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım
kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile şikâyet konusu ülke menşeli ürün
arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına
ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2004/4 Tebliğ’de soruşturma konusu ürün
ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan
belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalının

(YÜD) ekonomik göstergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi,
soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı ve fiyatların gelişimi incelen-
miştir.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının
incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İthalat verileri ince-
lenirken 2011- 2014/9 aylık dönemi dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu

dönemde, YÜD’ün zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebi-
lecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2010-2013/9 aylık (Ocak-
Eylül) dönemi dikkate alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı
MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürününün 2011-2014/9 aylık dönemde tüm ül-

kelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2011’de 128.772.610 Adet olan ithalatın,
2012 yılında 127.592.105 Adet, 2013 yılında 111.652.552 Adet ve 2014/9 aylık dönemde ise
85.108.108 Adet düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Gerçekleşen bu ithalatın değeri ise
2011 yılında 22.347.411 ABD Doları iken 2012 yılında 19.602.038 ABD Doları, 2013 yılında
20.898.019 ABD Doları ve 2014/9 aylık dönemde de 17.089.344 ABD Doları seviyesinde sey-
retmiştir.

(2) 2011 yılında 0,17 ABD Doları/Adet olan birim fiyatlar 2012 yılında düşerek 0,15
ABD Doları/Adet, 2013 yılında 0,19 ABD Doları/Adet ve 2014/9 aylık dönemde ise 0,20 ABD
Doları/Adet olduğu görülmektedir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı ve birim fiyatı
MADDE 11 – (1) Önleme konu kalemlerin ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde,

ithalatın 2011 yılında 20.116.991 Adet, 2012 yılında 17.629.989 Adet, 2013 yılında 16.014.260
ve 2014/9 aylık dönemde ise 8.721.110 Adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın değer bazında gelişimine bakıldığında ise 2011 yılında
4.013.256 ABD Doları olan ithalatın değeri 2012 yılında 3.580.337 ABD Doları, 2013 yılında
3.766.151 ABD Doları ve 2014/9 aylık dönemde ise 2.034.325 ABD Doları seviyesinde sey-
retmiştir. İthalatın birim fiyatları ise sırasıyla 2011 ve 2012 yıllarında 0,20 ABD Doları/Adet
iken 2013 yılında 0,24 ABD Doları/Adet ve 2014/9 aylık dönemde de 0,23 ABD Doları/Adet
olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin toplam ithalat içindeki payı ise sırasıyla 2011 yılında %16, 2012 yılında
%14, 2013 yılında %14 ve 2014/9 aylık dönemde ise %10 seviyesinde kalmıştır.

Önlem konusu ithalatın pazar payı
MADDE 12 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretici

Pensan Kalem’den temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları Adet bazında
toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim elde edilmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için
100 olarak alındığında 2012 yılında 91’e, 2013 yılında 84’e gerilerken 2014 yılında 88’e yük-
selmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 71, 2013
yılında 91 ve 2014 yılında da 131 olarak gerçekleşmiştir.
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(3) ÇHC’nin benzer mal tüketimi pazar payı endeksi 2011-2014 yıllarında sırasıyla
100, 96, 88 ve 77 seviyesinde kalmıştır.

Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 13 – (1) Önleme konu ürünlerden 9608.10.10.10.00 GTİP’li olanlar için ülke

ayrımı gözetmeksizin gözetim uygulaması yürürlükte bulunduğundan ÇHC menşeli ithalatın
birim fiyatları yükselmiş olup, söz konusu ülke menşeli ürün kaynaklı fiyat kırılması, fiyat bas-
kısı ve fiyat bastırılması hesapları yapılmamıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 14 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şi-

kâyetçi yerli üreticinin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi ama-
cıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak
enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2011 yılı=100 olacak şekilde
endekslenmiştir. 2014 yılı verileri dokuz aylık olduğundan bu yıla ilişkin veriler 12 aya ta-
mamlanmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2012 yılında 76,

2013 yılında 98 ve 2014 yılında da 122 olmuştur.
2) Zarar inceleme döneminde kapasitede bir değişiklik olmamıştır. KKO ise 2011 yı-

lında 100 iken 2012 yılında 76, 2013 yılında 98 ve 2014 yılında da 92 olarak gerçeklemiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi,

2012 yılında 69, 2013 yılında 76 ve 2014 yılında da 86 olarak gerçekleşmiştir.
2) Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2011 yılında 100 alındığında 2012

yılında 70 ve 2013 yılında 87 düzeyinde iken 2014 yılında 129 seviyesine yükselmiştir.
3) Gerçekleşen bu iç satışın birim fiyatları ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında

102’ye, 2013 yılında 114’e ve 2014 yılında da 149’a yükselmiştir.
4) Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2011 yılı 100 olmak

üzere 2012 yılında 88’e gerilerken 2013 yılında 193 ve 2014 yılında da 301 seviyesine yük-
selmiştir.

5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 88’e ge-
rilemiş, 2013 yılında 198’e ve 2014 yılında da 329’a yükselmiştir.

6) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında
99, 2013 yılında 102, 2014 yılında da 109 seviyesinde seyretmiştir.

c) Pazar payı
1) Önlem konusu ürünün yurt içi tüketimi 2011 yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yılla-

rında 91 ve 2014 yılında da 100 olarak gerçeklemiştir.
2) Yerli üretim dalının pazar payı endeks değerleri ise 2011-2014 döneminde sırasıyla

100, 83,108 ve 164 seviyesinde seyretmiştir.
ç) Stoklar
1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2011 yılı 100

alındığında 2012 yılında 166’ya, 2013 yılında 184’e ve 2014 yılında da 161’e yükselmiştir.
2) Bu dönemde stok çevrim hızları ise 2011 yılı 100 olmak üzere sırasıyla 42, 52 ve 54

düzeyinde kalmıştır.
d) İstihdam
1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2011 yılı 100 olmak

üzere 2012 yılında 100, 2013 yılında 140 ve 2014 yılında da 160 olarak gerçekleşmiştir.
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e) Ücretler
1) YÜD’ün ilgili ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2011

yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 101’e yükselirken 2013 yılında 95’e gerilemiş ve 2014 yı-
lında da 188 seviyesine ulaşmıştır.

f) Verimlilik
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011-2013 yıl-

larında sırasıyla 100, 76, 70 ve 57 olmuştur.
g) Maliyetler ve kârlılık
1) Yerli üreticinin ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100 olmak

üzere 2012 yılında 107, 2013 yılında ise 82 ve 2014 yılında da 114 seviyesinde gerçeklemiştir.
2) Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dik-

kate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı -100 olmak üzere 2012
yılında -187, 2013 yılında ise 435 ve 2014 yılında da 452 düzeyinde gerçekleşerek kârlı konuma
geçmiştir.

ğ) Nakit akışı
1) Yerli üreticinin ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılında -100

iken 2012 yılında 53’e, 2013 yılında 75’e düzeyine yükselmiş ve 2014 yılında ise 47 seviye-
sinde kalmıştır.

h) Büyüme
1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2011

yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 99 iken, 2013 yılında 128’e ve 2014 yılında da 253’e yük-
selmiştir.

ı) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) Yerli üreticinin sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının

bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılı
100 olmak üzere endeks 2012 yılında 94’e, 2013 yılında 90’a gerilemiş ve 2014 yılında ise
109’a yükselmiştir.

i) Yatırımların seyri
1) Yerli üreticinin yapmış olduğu tevsi yatırımları 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yı-

lında 143, 2013 yılında 0 ve 2014 yılında da 274 olarak gerçekleşmiştir.
j) Özsermaye kârlılığı oranı
1) Yerli üreticinin özsermaye kârlılığının 2011 yılı 100 olarak alındığında, 2012 yılında

112, 2013 yılında 119 ve 2014 yılında da 118 olduğu görülmektedir.
k) Yatırım hasılatı oranı
1) Yerli üreticinin yatırım hasılatı oranının 2011 yılı 100 olarak alındığında, 2012 yılında

107’ye yükselirken 2013 yılında 84 ve 2014 yılında da 38 düzeyinde kalmıştır.

ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, bu bölümde ön-

lemin sona ermesi halinde damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muh-
temel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 16 – (1) ÇHC’nin şikâyet konusu üründeki üretim kapasitesi ve ihracat kabi-

liyeti Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verilerine dayanılarak
dörtlü GTP (9608) temelinde incelenmiştir. Ancak, söz konusu merkez kaynaklı verilerde sa-
dece 2013 yılına ait miktar ve değerleri yer almıştır.
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(2) Buna göre, 2013 yılı itibariyle şikâyet konusu üründe % 30’luk pazar payı ile dün-
yanın en büyük ihracatçısı olan ÇHC’nin ihracatı miktar bazında 2013 yılında 5.666.332.609
adet iken bu ihracatın değeri ise 1.754.473.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen
bu ithalatın birim fiyatı ise 0,31 ABD Doları/Adet düzeyindedir.

Soruşturmaya konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu
MADDE 17 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) ya-

rarlanılarak, ÇHC’nin AB-28’e şikâyet konusu ürün ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir. An-
cak, AB Pazara Giriş Veri Tabanındaki veriler kg cinsinden olduğundan bu değerler 1kg=100
Adet yaklaşık değer olarak bu raporda yer almıştır.

(2) Buna göre, ÇHC’nin AB-28’e şikâyet konusu toplam ürün ihracatı miktar bazında
2011 yılında 1.360.000.000 adet, 2012 yılında 1.305.600.000 adet ve 2013 yılında da
1.290.100.000 adet olurken; değer bazında ise 2011 yılında 93.256.466 Euro, 2012 yılında
99.760.118 Euro ve 2013 yılında 95.499.849 Euro düzeyinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu ihra-
catın birim fiyatı ise 2011 yılında 0,07 Euro/Adet, 2012 yılında 0,08 Euro/Adet ve 2013 yılında
0,07 Euro/Adet olmuştur.

(3) Yine ITC verilerine göre ÇHC’nin şikâyet konusu üründe AB dışında küresel pa-
zarda ihracatının yoğunlaştığı ülkeler sırasıyla Rusya (724.983.722 adet), Birleşik Arap Emir-
likleri (247.524.771 adet), Avustralya (227.687.159 adet) ve Ukrayna (222.164.530 adet) ol-
duğu görülmektedir.

Türkiye pazarının önemi
MADDE 18 – (1) Türkiye, genç nüfusu, kreş-anaokulu sayısındaki artış ve 4+4+4 eği-

tim sisteminin de etkisiyle soruşturma konusu üründe önemli bir pazar olma özelliğini muha-
faza ederken tüketicinin tercihleri de kaliteli, uluslararası standartlarda ve uygun fiyatlı ürünlere
yönelmektedir. TÜİK verilerine göre 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaöğretim top-
lam öğrenci sayısı 16.403.328 olup eğitim sektöründe görev alan ve büro hizmet sektöründe
(büro hizmetleri) çalışan nüfus da dikkate alındığında artan nüfus ve okul hayatında harcanan
zaman dilimine paralel olarak söz konusu ürüne yönelik talebin de artacağı değerlendirilmek-
tedir.

Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ürünün talebinde, kullanım alanına göre farklılık

göstermekle birlikte, esas belirleyici hususun ürünün fiyatı olduğu değerlendirilmiştir.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 20 – (1) Esas soruşturmada tükenmez kalemler için hesaplanan damping mar-

jı, Wenkui firması için CIF bedelinin % 633’ü, Chenglu firması için CIF bedelinin % 323’ü ve
diğer firmalar için CIF bedelinin % 633’ü düzeyindedir.

(2) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının yanında, 2008 (Ocak-Eylül)
dönemi için önlemin yürürlükten kalkması durumunda oluşabilecek muhtemel damping marjı
tükenmez kalem için CIF bedelin % 35,71’i olarak hesaplanarak 0,043 ABD Doları/Adet olarak
bulunmuştur.

(3) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping so-
ruşturması esnasında tespit edilen damping marjları soruşturma konusu ülkede yerleşik
üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak
önemli bir gösterge niteliği taşıdığından bu incelemede herhangi bir normal değer ve damping
marjı yapmaya gerek duyulmamıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 21 – (1) 2011–2013 (Ocak-Eylül) dönemde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat

incelendiğinde, 2011 yılında 108.655.619 Adet olan ithalat 2012 yılında 109.962.116 Adet, 2013
yılında 95.638.292 Adet 2014 (Ocak-Eylül) dönemde 76.386.998 Adet olarak gerçekleşmiştir.
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Söz konusu ithalatın birim fiyatları ise 2011 yılında 0,17 ABD Doları/Adet iken 2012 yılında
0,15 ABD Doları/Adet, 2013 yılında 0,18 ABD Doları/Adet ve 2014 (Ocak-Eylül) dönemde
ise 0,20 ABD Doları/Adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2011 yılında % 84,38 iken 2012
yılında % 86,18, 2013 yılında % 85,66 ve 2013 (Ocak-Eylül) dönemde ise % 89,75 olarak ger-
çekleşmiştir.

Değerlendirme
MADDE 22 – (1) Yukarıda da izah edildiği üzere ÇHC gerek üretim gerekse de ihracat

kabiliyeti bakımından önlem konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sa-
hiptir. Bahse konu ülkede yerleşik ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim
konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir.

(2) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemlerin kalkması halinde önleme konu ülkenin
muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marj-
larının önemli düzeyde olduğu; önlemlerin yürürlükte olduğu dönem boyunca fiyat odaklı pa-
zara giriş stratejisinin şikayet konusu ülke tarafından halen devam ettirildiği; önleme tabi ül-
kenin halihazırda küresel ihraç fiyatlarının Türkiye’ye ihraç fiyatlarından düşük olduğu ve ön-
leme konu üründe dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı; Türkiye’ye yönlendirebile-
ceği ciddi kapasitesinin bulunduğu; fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda
ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin
kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sonuç

Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması ha-

linde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile
soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen
şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı
kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/40)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16

Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden do-

kunmuş mensucat”ın ithalatında, 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile dampinge karşı

önlem yürürlüğe konmuştur. 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10) ve 5/5/2013 tarihli

ve 28638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmaları kapsamında

anılan önlemin devamına karar verilmiştir.

(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 3 üncü

mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu

Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20) ile takip edilmekte olup,

çeşitli sektör temsilcileri anılan eşyanın ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünlerin

Bulgaristan ve Polonya üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile

Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delil-

lerin bulunması üzerine 11/8/2014 tarihli ve 29085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/30) ile başlatılan önlemlerin

etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

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

Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar)

ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin

etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalat-

çılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada ta-

rafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir.

Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu

karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.
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(2) Soru formu gönderilen Polonya’da yerleşik firmaların hiçbiri soru formunu doldur-

mamıştır. Bu sebeple soru formu gönderilen firmaların tamamı işbirliğinde bulunmadı olarak

addedilmiştir.

(3) Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmaları üre-

tici/ihracatçı firma soru formunu tam ve eksiksiz olarak, makul süreler içinde doldurarak iş-

birliğinde bulunmuştur. Soru formuna ilişkin kendilerine eksiklik bildirilen diğer firmalar ise

verilen süreler içinde eksik bilgileri tamamlamadıkları için işbirliğinde bulunmadı olarak ad-

dedilmiştir.

(4) E. MIROGLIO EAD firmasının ülkemize soruşturma dönemi içinde 55. Fasılda yer

alan eşya ihracatı 87 adet işlemden oluşmaktadır. Anılan firma ihracatçı üretici soru formunu

tam ve eksiksiz olarak tarafımıza iletmiş, firmanın Bulgaristan’da yerleşik 3 adet tesisinin 2

tanesinde (Sliven ve Yambol fabrikalarında) 11-13 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama

çalışması yapılmıştır.

(5) BELOTEX 95 JSC firmasının soruşturma dönemi içinde ülkemize 55. Fasılda yer

alan eşya ihracatı 1 adet işlemden oluşmaktadır. Anılan firmanın Bulgaristan’ın Zlatograd şeh-

rinde bulunan üretim tesisinde 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması ya-

pılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen itha-

latçılara, ürünün ilgili ülkelerde yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların

da bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine ilgili soru

formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-

mesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/30)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına

ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-

ğerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulunduru-

larak, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine, işbirliğinde bu-

lunan taraflara ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna iletilmiş olup, taraflara nihai bildi-

rimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 01/01/2011-

31/05/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş men-

sucat ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Polonya ve Bulgaristan üzerinden etkisiz

kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri

çerçevesinde soruşturulmuştur.
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(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde

bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirle-

meler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ülkemize ithalatı 2011 yılından itibaren

sırasıyla 55 bin ton, 41 bin ton, 44 bin ton ve 42 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015

yıllarının ilk 6 aylık dönemlerinde ise sırasıyla 22 bin ve 19 bin ton ithalat yapılmıştır. 2011

yılında soruşturma konusu eşyanın Bulgaristan menşeli/çıkışlı ithalatının payı çok düşüktür.

2014 yılında ise %0,6’ya yükselmiştir. Polonya’nın ithalat içindeki payı 2011 yılında %0,8’den

2014 yılında %3,6’ya yükselmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Polonya’da yerleşik ihracatçı firmalardan soruşturma kapsamında iş-

birliğine gelen olmamıştır. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler

için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır. Polonya’da yerleşik ve soruşturma konusu eşyayı Tür-

kiye’ye ihraç eden firmaların, soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışı-

ğında ÇHC menşeli ithalatta mevcut olan önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

(2) Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmaları nez-

dinde yapılan yerinde incelemede söz konusu firmaların Bulgaristan’da üretim tesisleri bulun-

duğu ve ÇHC menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında

uygulanan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı tespit

edilmiştir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Polonya ve Bulgaristan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu fir-

malarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu sentetik veya suni devamsız liflerden

dokunmuş mensucatı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden

kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama,

işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2013/10) ile ÇHC menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın ithala-

tında yürürlükte bulunan CIF bedelin %87’si oranındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz

kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

(2) Diğer taraftan, Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC

firmalarının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı ve üretim-

lerini Bulgaristan’daki fabrikalarında gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Bulgaris-

tan’da mukim E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmalarında üretildiği belirlenen

ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uy-

gulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.
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Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere Polonya ve Bulgaristan menşeli olarak beyan edilen ve/veya

bu ülkeler çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge

karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar

verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile

ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için

de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife

pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında göste-

rilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/41)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tay-

land, Malezya ve Çin Tayvan’ı menşeli 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan
ve ekte listelenen "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat"ın (yalnızca giyim için
olanlar) ithalinde, 2/6/2006 tarihli ve 26186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/13) ile değişik 13/2/2002 tarihli ve
24670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler
yürürlüğe konmuştur. 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile tamamlanan nihai gözden
geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir.

(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 üçüncü mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu
Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20) ile takip edilmekte olup,
çeşitli sektör temsilcileri anılan eşyanın ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünlerin
Bulgaristan üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığı-
mıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delil-
lerin bulunması üzerine 11/8/2014 tarihli ve 29085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/29) ile başlatılan önlemlerin
etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ile 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruştur-
manın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına
ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların
soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki
aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış
olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmaları üre-
tici/ihracatçı firma soru formunu tam ve eksiksiz olarak, makul süreler içinde doldurarak iş-
birliğinde bulunmuştur. Soru formuna ilişkin kendilerine eksiklik bildirilen diğer firmalar ise
verilen süreler içinde eksik bilgileri tamamlamadıkları için işbirliğinde bulunmadı olarak ad-
dedilmiştir.
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(3) E. MIROGLIO EAD firmasının soruşturma dönemi içinde ülkemize soruşturma
konusu 54.07 GTP’li sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat için 2013 yılında tek
bir ihracat işlemi tespit edilmiştir. Anılan firma ihracatçı üretici soru formunu tam ve eksiksiz
olarak tarafımıza iletmiş, firmanın Bulgaristan’da yerleşik 3 adet tesisinin 2 tanesinde (Sliven
ve Yambol fabrikalarında) 11-13 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması yapıl-
mıştır.

(4) BELOTEX 95 JSC firmasının soruşturma dönemi içinde ülkemize soruşturma ko-
nusu 54.07 GTP’li sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat için 2012 yılında 3 adet
ihracat işlemi tespit edilmiştir. Anılan firmanın Bulgaristan’ın Zlatograd şehrinde bulunan üre-
tim tesisinde 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması yapılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen itha-

latçılara, ürünün ilgili ülkedeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da
bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine ilgili soru formla-
rına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/29)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin
bildirimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulunduru-
larak, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, işbirliğinde bulunan
taraflara ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki
hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 01/01/2011-

31/05/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Bulgaristan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı
hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde so-
ruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde
bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirle-
meler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ülkemize ithalatı 2011 yılından itibaren

sırasıyla 60 bin ton, 70 bin ton, 67 bin ton ve 81 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015
yıllarının ilk 6 aylık dönemlerinde ise sırasıyla 41,6 bin ve 41,3 bin ton ithalat yapılmıştır. Bu
grupta yer alan Bulgaristan menşeli/çıkışlı ithalatın payı 2011 yılında %0,3’ten 2014 yılında
%1,6’ya yükselmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 8 – (1) Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC

firmaları nezdinde yapılan yerinde incelemede söz konusu firmaların Bulgaristan’da üretim
tesisleri bulunduğu ve ÇHC menşeli sentetik filamentten mensucat ithalatında uygulanan dam-
pinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı tespit edilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sonuç ve Karar

Sonuç
MADDE 9 – (1) Bulgaristan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üre-

tilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu sentetik filament ipliklerinden dokunmuş men-
sucatı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında
yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş so-
nucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile ÇHC
menşeli sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucatın ithalatında yürürlükte bulunan
dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

(2) Diğer taraftan, Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC
firmalarının bahsekonu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı ve üretim-
lerini Bulgaristan’daki fabrikalarında gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Bulgaris-
tan’da mukim E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmalarında üretildiği belirlenen
ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uy-
gulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere Bulgaristan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çı-
kışlı ekte Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) sayılan soruşturma konusu ürün itha-
latında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile ÇHC
menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge
karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile ÇHC
menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de
geçerlidir.

Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife

pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında göste-
rilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/42)

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 1 – (1) 12/01/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC), Endonezya ve Hindistan menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik
elyaf ipliği)”nin ((G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç);
(55.11)) ithalatında dampinge karşı 0,23 ila 0,80 ABD Doları/ Kg arasında değişen seviyelerde
kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ta-
mamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar
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verilmiştir. Öte yandan, 08/04/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/2
sayılı Tebliğ ile de Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli mezkur ürünlerde de %6,62
ila %26,25 oranları arasında değişen oranlarda kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ve Adana Mensucat firması ÇHC
menşeli kesik elyaf ipliği ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Çin Tayvan’ı
(Tayvan) üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza baş-
vuruda bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 14/6/1989 tarihli ve
3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve
99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çer-
çevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu eşya
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin 2015/8 sayılı Tebliğ ile ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan “sentetik ve suni
devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”dir. ((G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61;
5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); (55.11))

(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında an-

ti-damping önlemi 2009 yılında uygulanmaya başlamıştır. Tayvan menşeli ithalat ise 2009 yı-
lında önlemin yürürlüğe girmesinin ardından artmaya başlamıştır. 2010 yılında Tayvan menşeli
kesik elyaf ipliği ithalatı bir önceki yıla göre %58 oranında artmış, 2011 yılında ise %11 azal-
mıştır. 2012-2014 yılları arasında ise sırasıyla %68, %37 ve %17 oranında artış göstermiştir.

(2) 2009 yılında ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı %6,6’dan, 2014
yılında %4,4’e düşmüş, Tayvan’dan yapılan ithalatın 2009 yılında %2,5 olan payı 2014 yılında
%6,7’e yükselmiştir.

(3) Ayrıca, Trademap internet adresinden elde edilen istatistiklere göre Tayvan’ın Tür-
kiye’ye kesik elyaf ipliği ihracatı 2010-2014 yılları arasında artarken, diğer ülkelere olan ihra-
catı azalmıştır. Soruşturma konusu eşyanın ÇHC’den Tayvan’a olan ihracatı ise yine 2010-
2014 yılları arasında artış göstermiştir. ÇHC, Tayvan ve Türkiye arasındaki kesik elyaf ipliği
ticaretine bakıldığında mevcut önlemin Tayvan üzerinden etkisiz kılındığına ilişkin ciddi şüphe
ortaya çıkmaktadır.

(4) Diğer taraftan, Tayvan’dan ülkemize ihracat yapan firmalar tespit edilmiş olup, Tay-
van Türk Ticaret Ofisi’ne ihracatçı firmaların listesi iletilerek, ticari faaliyetlerine, üretici olup
olmadıklarına ve Tayvan’dan Türkiye’ye yapılan ihracata ve 43 adet ihracatçı firmaya ilişkin
bilgi talep edilmiştir. Ticaret Ofisimiz bunlardan 20 tanesine ilişkin bilgiye ulaşabilmiş ve 12
firmanın tacir ya da tacir/üretici firma olduğu yönündeki tespitlerini iletmiştir. Hakkında bilgiye
ulaşılamayan ihracatçı firmalar ile tacir olduğu tespit edilen firmaların anılan önlemi Tayvan
üzerinden etkisiz kıldığına ilişkin şüphe bulunmaktadır.

Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Tayvan men-

şeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönet-
meliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılma-
sına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın

bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına so-
ruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu
Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştır-
mak amacıyla, soruşturmaya konu Tayvan’ın Türkiye’deki temsilciliğine de soru formu gön-
derilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 5 inci maddesinde
belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin,
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri
gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 77 76
Faks: +90 (312) 204 86 33
e-posta: oek194@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/9 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/9) 1 inci maddesinde

yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/9/2010 27697

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/7/2011 28008

2- 11/7/2012 28350

3- 15/8/2012 28385

4- 23/11/2014 29184

5- 27/5/2015 29368
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tab-

lonun 2, 3, 17 ve 23 nolu satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) “Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye

alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki Formların eksiksiz bir şekilde dol-

durulması ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne ile-

tilmesi gerekmektedir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve bel-

gelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki “Ek-III”, “Ek-IV”, “Ek-V” ve “Ek-VI” eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2013 28624

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/8/2013 28734
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/5)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’in 22 nci maddesinde yer
alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)
(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin EK-2'sinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 27/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/4/2015 29329
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Ağustos 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29453 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/321 

Karar No : 2015/284 

Mahkememizin 23/06/2015 tarih, 2011/321 (E) 2015/284 (K) sayılı kararı ile 5684 sayılı 

Kanuna Aykırılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık suçlarından beraat kararı ile Türk 

Ceza Kanunun 204/1, 62/1, 63, 53/1-2 ve Ceza Muhakemeleri Kanunun 231/8 Maddesi uyarınca 

“5 Yıl Süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34/1 

Maddesi uyarınca 1.000 TL. İdari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verilen 

Abdulmajıd ve Sacıda oğlu, 1977 doğumlu, Pakistan uyruklu olan FAİSAL MEHMOUD'un 

dosyada tebligata yarar açık adresinin olmaması nedeniyle; 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 6933 

—— • —— 

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/68 

Karar No : 2015/142 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut 

Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 28/04/2015 tarihli ilamı ile 142/1.b.1, 116/1, 151/1 maddesi gereğince 

Beraat kararı verilen Muhsin ve Bian oğlu 1991 Erbil Dğ.lu , NOORİ RIBWAR MOHSIN 

NOORI tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 6932 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2014/605 Esas ve 2014/515 Karar  

Karar Tarihi  : 02 Ekim 2014  

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : As. C.K. nun 66/1-a, TCK' nun 61, 62/1, 53/1, 63 ve 5271 S.K.'nun 

231/5, 7,8, 10,11'inci maddeleri. 

Sanık Kimliği  : Adem DELİBAŞ; Battal ve Fatma Oğ. 1990 D.lu, GAZİANTEP/ 

Şehitkamil Çıksorut Mah./Ky. Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: 

10106292506) 

Karar : 10 Ay hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-7-8-9-10.11. 

Maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA) 6640 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 150.000 Kg buz alımı, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Buzun şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 28.08.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66       Faks : 397 33 71 - 74 7601/1-1 
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GT-12 ÜNİTESİ TEKNİK DANIŞMANLIK CPFM VE CABS CİHAZI 

KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzde mevcut MHI firmasının imalatı olan M701F/F3 tipi gaz türbini 12 (GT 12) 

ünitesine, orijinal ekipman üreticisi kriterleri esas alınarak, teknik danışmanlar kontrolünde 

montaj ve modifikasyon çalışmalarını içeren major overhaul programı uygulanması, CABS cihazı 

kiralanarak vibrasyon analiz çalışmalarının yapılması ve nihai vibrasyon değerlerinin optimum 

seviyelere getirilmesi, CPFM cihazının kiralanarak en yüksek yanma veriminin sağlanması 

amacıyla optimum yanma ayarı değerlerinin uygulanması ve bakım sonrası devreye alma 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/108147 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ovaakça Santral Mahallesi Doğal Gaz Çevrim Santralı 

Küme Evler İdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA 

(Posta Adresi: PK: 41   16105 Gençosman/BURSA) 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 224 267 11 70 - 224 267 11 77 

c) Elektronik Posta Adresi : bursaticaret@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : GT-12 teknik danışmanlık ve CABS ile CPFM cihazı 

kiralanması işi. 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı 

İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim Tarihi  : İşe başlama talimatından sonra yaklaşık 33 gün. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı 

İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 11.09.2015 Cuma - Saat 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi; 

1 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış 

ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

d) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

e) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

h) İş raporu, 

ı) İstekliye ait ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi  

i) İş deneyim belgesi.  

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

Bu ihalede benzer iş olarak: M701F tipi gaz türbinlerine ilişkin major bakım veya 

vibrasyon analizi veya yanma ayarı veya devreye alma işleri, ayrı ayrı olarak, benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 

7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 -İhale dokümanı idaremizin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 35.-TL bedel 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Teklifler 11.09.2015 saat 14.30'a kadar İdaremizin 

yukarıda yazılı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü opsiyonlu olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

12 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı 

Yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin 

son fıkrasına istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve 

esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7628/1-1 
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6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 6 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler,  ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7609/1-1 
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42 KALEM LABORATUVAR VE TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 42 kalem malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7610/1-1 
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30 KALEM MUHTELİF MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı 

(Beylerbeyi) ihtiyacı olan ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Kışla Gazinosu Otel 

Binasında kullanılmak üzere 30 kalem muhtelif miktar tefrişat malzemesi, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari şartnamesine 

uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

Kısım No Malzeme Grubu Ürün Kalem Sayısı İhale Doküman Bedeli 

1 MOBİLYA GRUBU 25 100.-TL 

2 MEFRUŞAT GRUBU 3 100.-TL 

3 AYDINLATMA GRUBU 2 Muaf 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.    

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedellerini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen malzeme cinsi ve malzemeler teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7611/1-1 
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TAM OTOMATİK KARTON KUTULAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı Tam Otomatik Karton Kutulama Makinesi Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir.  
a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.09.2015 günü saat 14:00'e kadar Çay işletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00 de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 7592/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

PROFESÖR ALINACAKTIR 
Üniversitemiz, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde açık bulunan Profesör 

kadrosuna 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesi, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca Profesör alınacaktır. 

Başvuracak adaylar özgeçmişlerini, sınıflandırılmış bilimsel çalışma ve yayınlarını, 
yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği projeler, aldığı ödüller ve patentleri, varsa bildiği yabancı 
dillere ilişkin belgeleri, bulunduğu faaliyetleri (yayın kurulu, konferans organizasyonu, hakemlik, 
danışmanlık gibi), yükseltilme ve atanmaya ilişkin belgeler ve diplomaları içeren dosya ile ilanın 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Işık Üniversitesi Rektörlüğü’ne bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜM 
AKADEMİK 

ÜNVANI ADET ÖZEL KOŞULLAR 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

İç 
Mimarlık 

Profesör 1 

İç Mimarlık Bölümü Lisans, Yüksek 
Lisans ve Sanatta Yeterlilik mezunu 
olmak ve “Temel Tasarım, Anlatım 
Teknikleri ve İç Mimari Proje” 
konularında uzmanlaşmış olmak. 

 
BAŞVURU ADRESİ 

Işık Üniversitesi Rektörlüğü 
Işık Üniversitesi 34980 Şile/İstanbul 

Tel: 0 216 712 14 60 
info@isikun.edu.tr 

İlan olunur. 7591/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/28940 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı LEVENT BAŞYAZICI - 

Adresi 
ÇEVREYOLU TİCARET 

BORSASI NO: 58 ADAPAZARI 
- 

T.C. Kimlik No. 44665292424 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SAKARYA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16868 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/1/1-1 

 



Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/139249 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
GÖLCÜK TERSANESİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi - Tel-Faks 2624142058 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ALİ RIZA TOPRAK - 

Adresi 
100. YIL BULVARI NO: 23 

KAT:3 OSTİM/ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. 11701080840 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8540021370 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 120224 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/2/1-1 

 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 267 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/49995 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
2’İNCİ HUDUT TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe HAKKARİ/ÇUKURCA 

Adresi ÇUKURCA YOLU ÜZERİ Tel-Faks 
438 500 00 10 

438 511 22 65 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ARNAS İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ALİ KEMAL ARAS 

Adresi 

ERCİŞLİ EMRAH CAD. ÖZEL 

İDARE KAT:3 NO:8 

MERKEZ/VAN 

ERCİŞLİ EMRAH CAD. ÖZEL 

İDARE KAT:3 NO:8 

MERKEZ/VAN 

T.C. Kimlik No. - 25439344396 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6680037294 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

VAN TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4727/VAN - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/88133 (2014/47 Karar No.lu) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 

ASKERİ VETERİNER OKULU 

VE EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe BURSA/GEMLİK 

Adresi 
KURŞUNLU YOLU 

ENGÜRÜCÜK MEVKİİ 
Tel-Faks 2245190210-2245190219 

Posta Kodu 16600 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NURİ BÜLENT OLGAÇER - 

Adresi 

YUKARI BAHÇELİEVLER 

MAHALLESİ TAŞKENT 

CADDESİ NO:84/A 

ÇANKAYA/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 13552659398 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 257768 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/88133 (2014/48 Karar No.lu) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 

ASKERİ VETERİNER OKULU 

VE EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe BURSA/GEMLİK 

Adresi 
KURŞUNLU YOLU 

ENGÜRÜCÜK MEVKİİ 
Tel-Faks 2245190210-2245190219 

Posta Kodu 16600 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NURİ BÜLENT OLGAÇER - 

Adresi 

YUKARI BAHÇELİEVLER 

MAHALLESİ TAŞKENT 

CADDESİ NO: 84/A 

ÇANKAYA/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 13552659398 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 257768 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/88133 (2014/50 Karar No.lu) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 

ASKERİ VETERİNER OKULU 

VE EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe BURSA/GEMLİK 

Adresi 
KURŞUNLU YOLU 

ENGÜRÜCÜK MEVKİİ 
Tel-Faks 2245190210-2245190219 

Posta Kodu 16600 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NURİ BÜLENT OLGAÇER - 

Adresi 

YUKARI BAHÇELİEVLER 

MAHALLESİ TAŞKENT 

CADDESİ NO:84/A 

ÇANKAYA/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 13552659398 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 257768 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/53511 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CD. / 1420 SOKAK 

1/3 
Tel-Faks 

232 433 00 76 

232 433 27 09 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

RIDVAN TEKSTİL 

KONFEKSİYON SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 

FATİH CAD. YÜKSEK SK. 

AYDINOĞLU İŞHANI N:3/5 K:1 

MERTER GÜNGÖREN-

İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6230049288 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 374720 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/41349 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ITRİ KORKUT GÜNEYLİ - 

Adresi 

YARGIÇ TURHAN DEMİREL 

SOK. DEMİR APT. NO:7-7 

FENER YOLU 34724 

İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 39340502950 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4350067893 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 721695 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/8/1-1 

 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 273 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/158354 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TUR-YAZ TEKSTİL TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 
ALİ AYAZ 

Adresi 

TÜRKELİ CAD. HAVUZLU 

HAMAM SOK. NO: 1 LALELİ 

FATİH/İSTANBUL 

MARMARA MAH. ŞEMSİBEY 

SK. NO: 2E İÇ KAPI NO: 3 

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 18226597976 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8670043013 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 334961 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/34978 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 
264 275 16 20 

264 27 68 679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TEMAS KABLO TAAHHÜT 

TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 
METİN KARAKURT 

Adresi 

HANLIKÖY MAH. GÜLLÜ 

SOK. NO: 20/A 

ARİFİYE/SAKARYA 

BAĞLAR MAH. BAĞLAR CAD. 

NO: 21. ERENLERSAKARYA 

T.C. Kimlik No. - 44782370678 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8370548293 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SAKARYA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 25653 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/18071 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 

5’İNCİ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTAN YARDIMCILIĞI 

VE GARNİZON 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ 

Adresi 
GAZİPAŞA MAH. KIŞLA 

CAD. 1 
Tel-Faks 3442251508-3442210010 

Posta Kodu 46100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MARTAV TAVUKÇULUK 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ÖKKEŞ KARATUT 

Adresi 

BEYAZITLI MAH. GÜZLEK 

CAD. NO: 140/A 

KAHRAMANMARAŞ 

BEYAZITLI MAH. GÜZLEK 

CAD. NO: 140/A 

KAHRAMANMARAŞ 

T.C. Kimlik No. - 49093112122 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6120085522 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KAHRAMANMARAŞ 

TİCARET VE SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4708/DULKADİROĞLU - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7612/11/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/32009 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA /ALTINDAĞ 

Adresi 

Örnek Mahallesi Oruç 

Reis Cad. No: 13  

Altındağ/ANKARA 

Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta 

Kodu 
06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abuzer DOĞAN  

Adresi   

T.C. Kimlik No. 34835257018  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret Odası 
  

Ticaret Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

 7654/1/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/32009 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA /ALTINDAĞ 

Adresi 

Örnek Mahallesi Oruç 

Reis Cad. No: 13  

Altındağ/ANKARA 

Tel-Faks 0 312 596 60 00 – 596 70 48  

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Birha İnş. Mak. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
Habip HAYIRLI 

Adresi 

Esentepe Mah. 310. Sk. Pınar 

Apt. No: 4/2 

Merkez/ŞANLIURFA 

 

T.C. Kimlik No.  129 869 851 10 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No. 801 008 90 93  

Kayıtlı Olduğu Ticaret Odası 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 

Odası 
 

Ticaret Sicil No. 5187  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) 
d-Diğer 

Mevzuat 
(  ) 

Tüm İhalelerden (X) 
Tüm 

İhalelerden 
(  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 
Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/32009 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA /ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. No: 13  

Altındağ/ANKARA 

Tel-

Faks 
0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta 

Kodu 
06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet YÜKSEL  

Adresi   

T.C. Kimlik No. 61753362036  

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.   

Kayıtlı Olduğu Ticaret Odası   

Ticaret Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-

4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) 
d-Diğer 

Mevzuat 
(  ) 

Tüm İhalelerden (X) 
Tüm 

İhalelerden 
(  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 
Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/32009 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

No:13 Altındağ /ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta 

Kodu 
06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Mehmet Çetin İnş. Taah. 

İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 

Yüksel ÇETİN 

Adresi 

Şairnabi Mah. 174. Sk. 

No:4/D 

Haliliye/ŞANLIURFA 

 

T.C. Kimlik No.  382 011 448 34 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No. 613 075 64 20  

Kayıtlı Olduğu Ticaret Odası 
Şanlıurfa Ticaret ve 

Sanayi Odası 
 

Ticaret Sicil No. 14364  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. 

Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-

4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) 
d-Diğer 

Mevzuat 
(  ) 

Tüm 

İhalelerden 
(X) 

Tüm 

İhalelerden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli 

Müdafa Cad. No. 20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 

0 312 414 79 11 - 12 

Faks: 424 01 84 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Sezer ÖZÜYANIK  

Adresi Beyaz Saray İşhanı 44/5 Sıhhıye/Ankara  

T.C. Kimlik No. 17644986386  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/75643 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ANTALYA / KAŞ 

Adresi 
KAŞ HÜKÜMET KONAĞI 

KAT:2 KAŞ/ ANTALYA 
Tel-Faks 

0(242) 236 10 10 

0(242) 836 10 59 

Posta Kodu 07580 E-Mail kas07@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUSTAFA KORKUT  

Adresi 
MERKEZ ARAPLAR MEVKİİ 

NO:4/A KAŞ / ANTALYA 
 

T.C. Kimlik No. 28789063788  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
28789063788  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KAŞ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 

ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 07/180554  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
( ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) 
d-Diğer 

Mevzuat 
(  ) 

Tüm İhalelerden (X) 
Tüm 

İhalelerden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya 

Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Elazığ/Merkez 

Adresi Zübeyde Hanım Caddesi No: 140  Tel-Faks 424 2386911-424 2386921 

Posta Kodu 23200 E-Mail dsi09@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Celal Yaşar Feniş İnşaat ve Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Moğultay Mah. Cumhuriyet Cad. 

No:32/A Merkez/TUNCELİ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9390023572  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tunceli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
558  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7623/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7622/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7621/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 289 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7619/1-1 



Sayfa : 290 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7618/1/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 291 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7618/2/1-1 



Sayfa : 292 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7615/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 293 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/1/1-1 



Sayfa : 294 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/2/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 295 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/3/1-1 



Sayfa : 296 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/4/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 297 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/5/1-1 



Sayfa : 298 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/6/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 299 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/7/1-1 



Sayfa : 300 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/8/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7619/9/1-1 



Sayfa : 302 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7617/10/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 303 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7620/1/1-1 



Sayfa : 304 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7620/2/1-1 



22 Ağustos 2015 – Sayı : 29453 RESMÎ GAZETE Sayfa : 305 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.10 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/8015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası

Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/8003 2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Projesi” Kapsamında Bazı

Taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2015/8004 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2015/8005 Sivas, İzmir ve Uşak İllerinde Tesis Edilecek Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Yapımı Amacıyla Bazı

Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2015/8007 154 kV Çırçıp-Telhamut Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye

Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2015/8008 154 kV Poyraz RES-(Mustafa Kemal Paşa-Orhaneli EİH) Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi

Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8009 154 kV (Kahramanmaraş 154-Kılılı) Brş.N-Kahramanmaraş 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8010 Kahramanmaraş 380 TM 154 kV İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8011 Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği
— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve

Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)
— Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
— Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

GENELGE
— Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı ile İlgili 2015/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım

Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/26)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/39)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/40)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/41)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/42)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 18/8/2015 Tarihli ve 1532 Sayılı Kararı

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


