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İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ 

MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYINA YÖNELİK ARAÇ FONKSİYONEL
GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

(AB/3/2014)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, kapsam ve dayanak
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 ve piyasa gözetimi için fonksiyonel güvenlikle ilgili ayrıntılı
ilgili idari ve teknik şartları ve deney prosedürlerini belirlemek ve ilgili BM/AEK Regülas-
yonlarını belirtmektir.

(2) Bu Yönetmelik, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki
veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 1 inci maddesinde belirtilen
araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Kanunun 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 hazır-
lanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Ocak 2017
PERŞEMBE

Sayı : 29960
Mükerrer



Tanımlar
MADDE 2 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar

bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönet-
melikte geçen;

a) AB/168/2013 Yönetmeliği: 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Ona-
yı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

b) Açık tip çekme bataryası: Su ile yeniden doldurulması gereken, atmosfere salınmak
üzere hidrojen gazı üreten sıvılı bataryayı,

c) Açıklık bölgesi: Tüm oturma konumlarında ve normal oturma konumunda Hibrit III
insan deney cihazı ile temsil edilen ortalama erkek mankenin kapladığı alanı,

ç) Açıkta duran iletken parça: IPXXB koruma seviyesi hükümleri kapsamında temas
edilebilen ve yalıtım yapılmadan elektrik enerjisi verilebilen iletken parçayı,

d) Ağız: Sıvının ön cama yönlendirilmesinde kullanılan cihazı,
e) Aktif sürüş olası modu: Elektrikli ivme konum sensörünün uygulanması, eşdeğer bir

kontrolün devreye girmesi veya fren sisteminin serbest bırakılmasının elektrik aktarma organ-
larının aracı tahrik etmesine sebep olduğu araç modunu,

f) Aracın orta uzunlamasına düzlemi: Aracın simetri düzlemi veya araç simetrik değil
ise araç dingillerinin ortasından geçen dikey uzunlamasına düzlemi,

g) Araç ana kontrol anahtarı: Bir aracın sürücüsüz halde park edilmiş halden normal
çalışma moduna geçirilmesi gibi aracın bütünleşik elektronik sisteminin açılmasında kullanılan
cihazı,

ğ) Araç yapısı: Shore (A) sertlik değeri en az 60 olan malzemeden imal edilmiş, üst
yapı, aksamlar, çamurluklar, bilezikler, bağlantılar, lastikler, tekerlekler, tekerlek korumaları
ve camlar dahil olmak üzere araç parçalarını,

h) Arka geri yansıtıcı: Arkadan bakıldığında aracın varlığını göstermek için kullanılan
geri yansıtıcı cihazı, 

ı) Arka konum lambası: Arkadan bakıldığında aracın varlığını göstermek için kullanılan
lambayı,

i) Arka oturma konumu: Diğer farklı oturma konumları şeklinde gruplandırılabilen, ön
oturma konumu hattının tamamen gerisinde kalan tek oturma konumunu,

j) Arka sis lambası: Sis, kar yağışı, şiddetli yağmur ve toz bulutu gibi olayların yaşan-
ması durumunda aracın arka taraftan görünürlüğünü artırmak için kullanılan cihazı,

k) Arka tescil plakası lambası: Tescil plakasının takıldığı alanı aydınlatmada kullanılan
ve bir veya daha fazla optik unsurdan meydana gelen cihazı,

l) Arkadan görünürlük açısından araç tipi: Başta aracın ebatları ve dış şekli, monte edil-
miş olan dolaylı görüş amaçlı cihazların sayısı, konumu ve tasarım özellikleri olmak üzere di-
ğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

m) Ayarlama sistemi: Uzunlamasına, dikey ve/veya açısal ayarlar dahil olmak üzere
kullanıcının fiziksel yapısına göre uyarlanan bir oturma konumu elde etmek amacıyla koltuk
parçalarının ayarlanabilmesini sağlayan cihazı,

n) Aydınlatma cihazı: Bir tip onaylı lamba veya tip onaylı geri yansıtıcıyı,
o) Aydınlatmanın montajı açısından araç tipi: Başta aracın ebatları ve dış şekli, monte

edilmiş olan aydınlatma cihazları ve ışıklı sinyal cihazlarının sayısı, konumu ve tasarım özel-
likleri olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,
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ö) Aydınlatma yüzeyi: Bir aydınlatma cihazına ait olup 53 sayılı BM/AEK Regülasyo-
nunun, Madde 2.7'sinde tanımlanan yüzeyi,

p) Azami hız sınırlandırma plakası ve bunun araç üzerindeki konumu açısından araç
tipi: Başta azami araç tasarım hızı ve azami hız sınırlandırma plakasının malzemesi, konumu
ve tasarım özellikleri olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen
araçları,

r) Azami yük derecesi: Yük kapasitesi endeks numarası şeklinde ifade edilen ve lastik
imalatçısı tarafından belirtilen kullanım şartlarına uygun şekilde kullanıldığında bir lastiğin ta-
şıyabileceği kütleyi,

s) Bagaj bölmesi: Tavan, kapak, bagaj kapağı veya arka kapı ve zemin ve yan duvarlarla
sınırlandırılan, aktarma organlarının canlı parçalara doğrudan temasını engellemek için kulla-
nılan muhafaza ve bariyer ile çevrelenen, ön veya arka bölme parçası ile yolcu bölmesinden
ayrılmış olan ve bagajların taşınmasında kullanılan araç alanını,

ş) Bağımsız aydınlatma cihazı: Ayrı aydınlatma yüzeyine, ışık kaynağına ve lamba göv-
desine sahip olan aydınlatma cihazını,

t) Bakım amaçlı bağlantı kesici: REESS ve yakıt hücresi gibi elektrikli aksama bakım
yapılması veya kontrol edilmesi amacıyla elektrik devresinin kesilmesinde kullanılan cihazı,

u) Bariyer: Herhangi bir erişim doğrultusundan canlı parçalara doğrudan teması engel-
lemede kullanılan koruma parçalarını,

ü) Birleşik aydınlatma cihazı: Ayrı aydınlatma yüzeylerine ancak ortak bir lamba göv-
desine ve ışık kaynaklarına sahip olan aydınlatma cihazlarını,

v) Bütünleşik yalıtım dayanımı izleme sistemi: Yüksek gerilim baraları ile elektrik şasisi
arasındaki yalıtım direncini izleyen cihazı,

y) Camlar, ön cam silecekleri ve yıkayıcılar, buz çözme ve buğu giderme sistemleri
açısından araç tipi: Başta ön camın şekli, ebatları, kalınlığı, özellikleri ve montaj şekli, silecek
ve yıkama sisteminin özellikleri ve buz çözme ve buğu giderme sistemlerinin özellikleri olmak
üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

z) Canlı parçalar: Normal kullanımda elektrik verilmek üzere tasarlanan iletken parça-
ları,

aa) Çalışma gerilimi: Açık devre koşullarında veya normal işletme koşullarında iletken
parçalar arasında ortaya çıkabilen, her ayrı ve galvanik açıdan yalıtılmış devre için araç ima-
latçısı tarafından belirtilen bir elektrik devresinin ortalama karekök (rms) değerinin azami de-
ğerini,

bb) Çalışma ikaz donanımı: Bir cihazın açıldığını ve doğru şekilde çalışıp çalışmadığını
gösteren görsel, sesli veya eşdeğer bir sinyali,

cc) Çıkıntı: 26 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 3’ünün Madde 2’si uyarınca belir-
lenen şekilde herhangi bir kenara ait ebatları,

çç) Dayanıklılık açısından araç tipi: Başta genel tasarım özellikleri, araç ve parça imalat
ve montaj tesisleri ile bunlara yönelik kalite kontrol ve güvence prosedürleri olmak üzere di-
ğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

dd) Devrilmeye karşı koruyucu yapı açısından araç tipi: Başta asli olarak normal kul-
lanım esnasında aracın devrilmesi nedeniyle araç kullanıcılarının ciddi yaralanması riskinden
kaçınmak veya bu riski hafifletmek amacıyla kullanılan araç yapısı olmak üzere diğerlerine
kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

ee) Doğrudan temas: İnsanların canlı parçalara temasını,
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ff) Dolaylı temas: İnsanların açıkta duran iletken parçalara temasını,
gg) Dönme dairesi: Araç bir çember çizecek şekilde kullanıldığında geri görüş aynaları

hariç olmak üzere aracın tüm noktalarının ve çıkıntılarının zemin düzlemi üzerindeki izdüşü-
münden meydana gelen daireyi,

ğğ) Elektrik aktarma organları: Çekme motoru/motorları dahil olmak üzere REESS,
elektrik enerjisi dönüştürme sistemi, elektronik dönüştürücüler, ilgili kablo tesisatı ve konek-
törler ve REESS'nin şarj edilmesinde kullanılan bağlantı sistemini içeren elektrik devresini,

hh) Elektrik devresi: Normal işletme esnasında elektrik enerjisi verilmek üzere tasar-
lanmış birbirleriyle bağlantılı canlı parçalar düzeneğini,

ıı) Elektrik enerjisi dönüştürme sistemi: Elektrikli tahrik için elektrik enerjisi üreten ve
aktaran sistemi,

ii) Elektrik güvenliği açısından araç tipi: Başta araca monte edilen tüm elektrik siste-
minin iletken parçaları ve aksamlarının konumu, elektrikli aktarma organları ile galvanik olarak
bağlı yüksek gerilim barasının montajı ve ayrıca elektrikli aktarma organları ile galvanik olarak
bağlı yüksek gerilim barasının niteliği ve tipi olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde
farklılık göstermeyen araçları,

jj) Elektrik şasisi: Potansiyeli referans olarak kabul edilen ve birbirlerine elektriksel
açıdan bağlı canlı parçalar bütününü,

kk) Elektrikli sesli ikaz cihazı tipi: Başta ticari marka veya isim, çalışma prensibi, güç
kaynağı tipi (doğru akım, alternatif akım, sıkıştırılmış hava), muhafazanın şekli, diyafram(lar)ın
şekli ve boyutları, ses yayma ağzının (ağızlarının) şekli veya tipi, anma ses frekansları, anma
besleme gerilimi ve harici kaynak olarak sıkıştırılmış hava ile doğrudan beslenen ikaz cihaz-
larında anma çalışma basıncı olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göster-
meyen sesli ikaz cihazlarını,

ll) Elektronik dönüştürücü: Elektrikli tahrik için elektrik gücünü kontrol edebilen ve/ve-
ya dönüştürebilen cihazı,

mm) Emniyet kemeri bağlantıları ve emniyet kemerleri açısından araç tipi: Başta aracın
ana yapısı ve tasarım özellikleri, emniyet kemeri bağlantılarının özellikleri, takılan emniyet
kemerlerinin sayısı, konumu ve düzeni olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık
göstermeyen araçları,

nn) Etkin emniyet kemeri bağlantısı: Araç kullanıcısı tarafından takılmış olan emniyet
kemerinin yönünü, konumunu ve açısının değiştirilmesi konusunda yeterli düzeyde esnemez
olan ve kullanıcı ile doğrudan temas halinde olan kemer parçasına en yakın noktada bulunan
bölümden meydana gelen açık şekilde tanımlanmış araç parçasını,

oo) Fiilen düz yüzey: Büküm yarıçapı en az 5000 mm olan, katı bir malzemenin yüze-
yini,

öö) Frenler açısından araç tipi: Başta azami kütle, kütlenin dingiller arasındaki dağılımı,
azami araç tasarım hızı, lastik ebatları ve tekerlek boyutları ve fren sistemi ile bu sistemin ak-
samlarının tasarım özellikleri olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göster-
meyen araçları,

pp) Geçici şekilde kullanılan yedek ünite: Normal sürüş koşullarında araca takılandan
farklı bir lastiğe sahip olan ancak sadece kısıtlı kullanım koşullarında geçici olarak kullanılması
hedeflenen üniteyi,

rr) Geometrik görünürlük: α dikey ve β yatay olarak belirtilen ilgili açılar görünür yü-
zeyin dış konturunda ölçüldüğünde ve lambaya uzaktan bakıldığında aydınlatma cihazının ışık
yayan yüzeyinin tamamen görünür olduğu kare alanı, bu alan içine yerleştirilen ve ışık yayan
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yüzeyi kısmen kapatan bir engelin bulunması durumunda aydınlatma cihazının bir aksam olarak
tip onayı alabilmesi için tarif edilen fotometrik değerlere uygunluk sağlanır ise bu engeller ka-
bul edilebilir, belirlemek için kullanılan açıları,

ss) Gerçek emniyet kemeri bağlantısı: Emniyet kemeri düzeneğinin fiziksel olarak mon-
te edildiği bir araç yapısı veya koltuk yapısı noktası veya aracın başka bir parçasını,

şş) Geri vites lambası: Aracın geriye doğru hareket ettiğini veya geri viteste olduğunu
yolu kullanan diğer kişilere bildirmek ve yolun aracın arkasında kalan kısmını aydınlatmak
için kullanılan cihazı,

tt) Geri yansıtıcı: Geri yansıtıcılı tescil plakaları veya hız sınırlandırma plakaları hari-
cinde araçla bağlantılı olmayan bir ışık kaynağından gelen ışığı yansıtma suretiyle aracın var-
lığını yakınlarda bulunan gözlemcilere göstermede kullanılan bir cihazı,

uu) Görüş alanı A: 43 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 18’inin Madde 2.2'sinde
tarif edilen deney alanı A’yı,

üü) Gösterge: Bir sıvının seviyesi veya sıcaklığı gibi bir sistem veya sisteme ait bir par-
çanın durumunu veya doğru şekilde çalıştığına ilişkin bilgileri sağlayan cihazı,

vv) Gösterge panelinin seviyesi: Dikey teğetlerin gösterge paneline temas ettiği nokta-
larla veya sürücünün oturma konumunun referans noktasının ilgili temas noktasına teğet geç-
mesi halinde bu referans noktası ile yatay düzlemin seviyesinin kesiştiği yerde tanımlanan doğ-
ruyu,

yy) Gövde açısı: Dikey hat ile gövde hattı arasındaki açıyı,
zz) Gövde referans hattı: 17 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 3’ü uyarınca belirle-

nen şekilde her oturma konumu için araç imalatçısı tarafından belirlenen gövde hattını,
aaa) Gruplandırılmış aydınlatma cihazı: Ayrı aydınlatma yüzeylerine ve ışık kaynakla-

rına ancak ortak bir lamba gövdesine sahip olan aydınlatma cihazlarını,
bbb) Gündüz sürüş lambası: Gündüz saatlerinde kullanılan aracın daha kolay görülme-

sini sağlamak amacıyla ileri yöne bakan bir lambayı,
ccc) Harici elektrik güç kaynağı: Aracın dışında bulunan ve alternatif akım (AC) veya

doğru akım (DC) elektrik gücü kaynağını,
ççç) Hız göstergesi: Aracın herhangi bir andaki hızını sürücüye gösteren parçayı,
ddd) Hız kategorisi sembolü: 106 sayılı BM/AEK Regülasyonunun madde 2.29’u, 54 sayılı

BM/AEK Regülasyonunun madde 2.28’i, 30 sayılı BM/AEK Regülasyonunun madde 2.29’u
ve 75 sayılı BM/AEK Regülasyonunun madde 2.28'inde tanımlanan sembolü,

eee) ISOFIX: İki adet sert araç bağlantısı bağlama koltuğu sisteminde karşılık gelen
iki adet bağlantı ve bağlama koltuğu sisteminin hareketini sınırlandıran bir parça bulunan ve
çocuk bağlama sisteminin bağlanmasında kullanılan sistemi,

fff) Işık yayan yüzey: Aydınlatma yüzeyini kapsayabilen veya tamamen aydınlatma yü-
zeyinden meydana gelebilen, benzer şekilde aydınlatma cihazı tarafından tamamen çevrelenen
alanı da içerebilen; bir aydınlatma cihazına ait olup aksam tip onayı dokümantasyonunda be-
lirtilen şekilde yarı saydam malzemenin dış yüzeyinin tümü veya bir kısmını,

ggg) Işıklı sinyal cihazı: Sinyal verme amacıyla kullanılabilen aydınlatma cihazını,
ğğğ) İç donanım ve kapılar açısından araç tipi: Başta araca ait iç donanımın tasarım

özellikleri ve koltuk ve kapıların sayısı ve konumu olmak üzere diğerlerine kıyasla temel dü-
zeyde farklılık göstermeyen araçları,

hhh) İkaz donanımı: Bir cihazın çalışmaya başladığını, doğru veya yanlış şekilde ça-
lıştığını veya arızaya geçtiğini gösteren optik sinyali,
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ııı) İletken bağlantı: Şarj edilebilir enerji depolama sistemi (REESS) şarj edilmiş iken
harici bir güç kaynağına bağlanan konektörlerden faydalanan bağlantı şeklini,

iii) Kapalı devre ikaz donanımı: Cihazın açık olduğunu ancak doğru şekilde çalışıp ça-
lışmadığını göstermeyen ikaz donanımını,

jjj) Kapı: Bir kişinin araca girebilmesi veya araçtan çıkabilmesi için açılmak, kaldırıl-
mak, katlanmak, fermuarla açılmak, kaydırılmak veya başka şekilde hareket ettirilmek zorunda
olan bir yapı veya malzemeyi,

kkk) Kapı merkezi: Kapının ağırlık merkezi ile kesişen, aracın orta uzunlamasına düz-
lemine paralel olan bir dikey düzlemde yer alan ebatsal konumu,

lll) Karşılıklı birleştirilmiş aydınlatma cihazları: Farklı koşullarda çalışan tek ışık kay-
nağına veya ayrı ışık kaynaklarına (örneğin optik, mekanik veya elektriksel farklar) ancak ta-
mamen veya kısmen ortak aydınlatma yüzeylerine ve ortak bir lamba gövdesine sahip olan ay-
dınlatma cihazlarını,

mmm) Katı izolatör: Yalıtım amaçlı olarak uygulanan cila veya boya, konektörlerin
canlı parçalarını izole eden örtüler, canlı parçalara herhangi bir erişim yönünden doğrudan te-
mas edilmesini engelleyen kablo tesisatına ait yalıtım kaplamasını,

nnn) Kısa huzmeli far: Karşı yönden gelen ve diğer araç sürücülerine rahatsızlık ver-
meden ve gereksiz parlamalara neden olmadan aracın ön tarafındaki yolu aydınlatmak için kul-
lanılan cihazı,

ooo) Koltuk: Oturak olmayan ve sürücü veya yolcuların sırtına destek sağlayan bir sırt
dayama yer bulunan oturma konumunu,

ööö) Kontrol: Aracın veya araca ait herhangi bir parçanın durumunda veya çalışmasında
değişikliklere neden olan, sürücü tarafından doğrudan çalıştırılan herhangi bir araç parçası veya
aksamı,

ppp) Kontroller, ikaz donanımları ve göstergeler açısından araç tipi: Başta kontroller,
ikaz donanımları ve göstergelerin sayısı, konumu ve tasarım özellikleri, hızölçerin ölçme me-
kanizmasına ait tolerans payı, hızölçerin teknik sabiti, gösterilen hız aralığı, toplam aktarma
oranı (azaltma tahrikleri dahil), asgari ve azami lastik ebatları olmak üzere diğerlerine kıyasla
temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

rrr) Koruma seviyesi: Eklemli deney parmağı (IPXXB) veya deney teli erişim algıla-
yıcısı (IPXXD) gibi bir deney algılayıcısı tarafından canlı parçalara temasla ilgili bir bariyer
veya muhafazanın sağladığı korumayı,

sss) Lastiklerin montajı açısından araç tipi: Başta lastik tipleri, asgari ve azami lastik
ebatları, tekerlek ebatları, kullanılabilecek hız ve yük kapasiteleri, takılan lastik korumalarının
özellikleri olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

şşş) Mekanik sesli ikaz cihazı tipi: Özellikle ticari marka veya isim, çalışma prensibi,
devreye girme tipi, çanın dış şekli ve boyutları ve içyapı olmak üzere diğerlerine kıyasla temel
düzeyde farklılık göstermeyen sesli ikaz cihazlarını,

ttt) Muhafaza: İç parçaları çevreleyen ve herhangi bir erişim yönünden doğrudan teması
engelleyen parçayı,

uuu) Odometre (Kilometre sayacı): Bir aracın kat ettiği mesafeyi gösteren cihazı, 
üüü) Olağan dışı titreşim: Normal ve sabit titreşimden büyük oranda farklılık gösteren,

titreşim genliğinde bir veya daha fazla beklenmeyen artış ile karakterize edilen ve niteliği gereği
tahmin edilemeyen ve sabit olmayan yüksek dümenleme kuvvetlerine neden olan titreşimi,

vvv) Ortak alan: Birden fazla ikaz donanımının, göstergenin, sembolün veya diğer bil-
gilerin gösterilebildiği belirli bir alanı,
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yyy) Ortalama erkek manken: Ortalama bir erkek bedenini temsil eden, belirli ebat ve
kütleye sahip olan veya sanal bir model olarak kullanılabilen fiziksel insan biçimli deney ci-
hazını,

zzz) Oturak: Sürücü veya yolcunun bacaklar iki yana açık şekilde oturduğu oturma ko-
numunu,

aaaa) Oturma konumları açısından araç tipi: Başta koltuk veya oturakların şekli, konu-
mu ve sayısı olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

bbbb) Ön cam silecek sistemi: Ön camın dış yüzünü silmek için kullanılan cihaz ile bu
cihazın çalıştırılıp durdurulması için gerekli olan aksesuarlar ve kontrollerden meydana gelen
sistemi,

cccc) Ön cam yıkama sistemi: Ön camın dış yüzüne püskürtülecek sıvının depolanması,
aktarılması ve püskürtülmesinde kullanılan cihazlar ile bu cihazların çalıştırılıp durdurulması
için gerekli olan aksesuarlar ve kontrollerden meydana gelen sistemi,

çççç) Ön konum lambası: Önden bakıldığında aracın varlığını göstermek için kullanılan
lambayı,

dddd) Ön oturma konumu: Diğer farklı oturma konumları şeklinde gruplandırılabilen,
en önde bulunan tek oturma konumunu,

eeee) Ön sis lambası: Sis, kar yağışı, şiddetli yağmur ve toz bulutu gibi olayların ya-
şanması durumunda aydınlatmayı iyileştirmek için kullanılan cihazı,

ffff) Ön ve arka koruyucu yapı açısından araç tipi: Başta aracın ön ve arkasına yerleş-
tirilmiş yapılar, parçalar ve aksamların şekli ve konumu olmak üzere diğerlerine kıyasla temel
düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

gggg) REESS: Elektrikli tahrik için enerji sağlayan şarj edilebilir elektrik enerjisi de-
polama sistemini,

ğğğğ) REESS'nin şarjı için bağlantı sistemi: REESS'nin araç girişi dahil olmak üzere
harici elektrik gücü kaynağından şarj edilmesinde kullanılan elektrik devresini,

hhhh) Referans eksen: Fotometrik ölçümler için ve lambanın araca takılması esnasında
kullanılmak için referans doğrultusu (H=0°, V=0°) olarak kullanılacak, aksam tip onayı dokü-
mantasyonunda belirtilen şekilde bir cihaza ait olan karakteristik ekseni,

ıııı) Referans merkez: Aydınlatma cihazının üreticisi tarafından belirtilen, referans eksen
ile ışık yayan yüzeyin kesiştiği noktayı,

iiii) Sembol: Bir kontrolü, ikaz donanımının veya göstergenin tespit edilmesinde kul-
lanılan diyagramı,

jjjj) Sesli ikaz bakımından araç tipi: Araca takılan sesli ikaz cihazlarının sayısı, araca
takılan sesli ikaz cihaz(lar)ının tip(ler)i, sesli ikaz cihaz(lar)ının araca takılmasında kullanılan
montaj şekli, sesli ikaz cihaz(lar)ının araç üzerindeki konumu ve yönü, sesli ikaz cihaz(lar)ının
takıldığı yapıya ait parçaların esnemezliği ve sesli ikaz cihaz(lar)ı tarafından yayılan sesin se-
viyesini etkileyebilen ve perdeleme etkisi bulunabilen ve araca ait parçaları meydana getiren
üst yapının şekli ve malzemeleri gibi temel açılardan ciddi farklılık göstermeyen araçları,

kkkk) Sesli ikaz cihazı: Tehlikeli bir yol trafik durumunda, bir aracın varlığını veya
manevrasını bildirmek amacıyla kullanılan sesli sinyal yayan, her biri sesli bir sinyal yayan,
bir kaç aksamdan oluşan ve bir tek kumandanın hareketi ile aynı anda çalışan, tek sinyal güç
kaynağı ile harekete geçirilen, bir kaç ses yayma ağzından oluşan sesli bir ikaz cihazını,

llll) Sırt dayama yeri: Bir kişinin sırtını tamamen yaslayabildiği, referans noktadan ge-
çen dikey düzleme göre ölçüldüğünde yüksekliği en az 450 mm olan ve oturma konumunun
referans noktasının arkasında bulunan yapısal bir unsuru,
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mmmm) Silecek alanı: Silecek sistemi normal koşullar altında çalıştırılırken ön camın
silecek(ler) tarafından temizlenen alan(lar)ını,

nnnn) Sinyal (yön gösterge) lambası: Sürücünün yönünü sağa veya sola doğru değiş-
tirmek istediğini yolu kullanan diğer kişilere bildirmek için kullanılan lambayı,

oooo) Stop lambası: Sürücünün servis frenine bastığını aracın arkasında bulunan diğer
yol kullanıcılarına göstermek için kullanılan cihazı,

öööö) Tamamen hazır sistem: Sıvının pompa ve borular yardımıyla aktarıldığı,
ağzın/ağızların kullanıma geçtiği ve normal şekilde belirli bir süre için çalıştırılan sistemi,

pppp) Tasarım konumu: Koltuk gibi bir cihazın, tüm ilgili ayarların belirtilen konuma
en yakın olmasını sağlayacak şekilde ayarlanabildiği konumunu,

rrrr) Tasarıma göre azami sürekli anma veya net güç ve/veya araç hızı sınırlandırması
açısından araç tipi: Başta elektrik motoru/motorları ve/veya motorun azami sürekli güç çıkışı,
araç azami tasarım hızı ve cihazların tasarım özellikleri ve aracın erişilebilir azami hızını ve/ve-
ya güç çıkışını etkin şekilde sınırlandırmak için kullanılan yöntem olmak üzere diğerlerine kı-
yasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları,

ssss) Tehlike ikaz sinyali: Aracın yolu kullanan diğer kişiler için geçici olarak tehlike
yarattığını gösteren ve araca ait tüm sinyal lambalarının eş zamanlı olarak çalışmasını sağlayan
cihazı,

şşşş) Tek aydınlatma cihazı: Bir fonksiyona, bir aydınlatma yüzeyine ve bir veya daha
fazla ışık kaynağına sahip olan bir aydınlatma cihazı veya bir cihaz parçasını, (Birbirleriyle
aynı olsun olmasın aynı fonksiyona sahip iki adet bağımsız veya gruplandırılmış aydınlatma
cihazı düzeneği anlamına da gelebilir ancak bunun için belirli bir enine düzleme yerleştirilmiş
bahsi geçen cihazların ışık yayan yüzeylerinin projeksiyonlarının, bahsi geçen ışık yayan yü-
zeylerin projeksiyonunu çevreleyen en küçük dikdörtgenin en az % 60'ını kaplaması gerekir.) 

tttt) Tekerlek aralığı: Göbek destek yüzü ile jantın merkez hattı arasındaki mesafeyi,
uuuu) Temas edilebilir kenarlar: Yolcu bölmesi zemini, kenarlar, kapılar, pencereler,

tavan, tavan direkleri, tavan pervazları, güneşlikler, gösterge paneli, direksiyon kontrolü, kol-
tuklar, koltuk başlıkları, emniyet kemerleri, manivelalar, kapı kolları, kapaklar, bölmeler ve
ışıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla aracın herhangi bir yerine yerleştirilen ya-
pılar, unsurlar veya aksamlardan meydana gelebilen, deney cihazlarının yüzeylerinin temas
edebildiği kenarları,

üüüü) Temizlenmiş alan: Tamamen kurutulduktan sonra herhangi bir damla ve kir lekesi
kalmayan ancak öncesinde kirli olan alanı,

vvvv) Uzun huzmeli far: Aracın ön tarafından uzun bir mesafe boyunca yolu aydınlat-
mak için kullanılan lambayı (uzun huzme),

yyyy) Üst yapı: Bir motorlu aracın çamurluk, kapı, direk, yan yapılar, çatı, zemin, ön
kaporta, arka kaporta ve/veya diğer dış panellerden meydana gelen dış yapısını,

zzzz) Yan geri yansıtıcı: Yandan bakıldığında aracın varlığını göstermek için kullanılan
geri yansıtıcı cihazı,

aaaaa) Yan işaret lambası: Yandan bakıldığında aracın varlığını göstermek için kulla-
nılan cihazı,

bbbbb) Yapısal bütünlük açısından araç tipi: Başta kaynaklar ve vidalı bağlantılar gibi
mekanik bağlantıların tasarım özellikleri, aracın çerçevesi, şasisi ve/veya araç gövdesi ve bun-
ların ne şekilde sabitlendiği olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık gösterme-
yen araçları,
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ccccc) Yer değiştirme sistemi: Arka koltuk sırasının yanında herhangi bir kapının bu-
lunmadığı durumlarda yolcuların arka koltuğa erişebilmesini ve buradan çıkabilmesini sağla-
yan, arka koltukların önünde bulunan koltuklara takılan katlanır sırt dayama yerleri dâhil olmak
üzere ayarlama ve kilitleme sistemini,

ççççç) Yıkama kontrolü: Ön cam yıkama sisteminin elle çalıştırılıp durdurulduğu ci-
hazı,

ddddd) Yıkama pompası: Sıvının yıkama sistemi deposundan ön camın dış yüzeyine
aktarılmasında kullanılan cihazı,

eeeee) Yolcu bölmesi: Tavan, zemin, yan duvarlar, kapılar, pencere camları, ön ve arka
bölme parçası veya arka kapak, aktarma organlarının canlı parçalara doğrudan temasını engel-
lemek için kullanılan muhafaza ve bariyer ile çevrelenen ve kullanıcılar için ayrılmış olan alanı,

fffff) Yönlendirilebilirlik, viraj alma özellikleri ve dönebilirlik açısından araç tipi: Başta
direksiyon mekanizmasının tasarım özellikleri, geri hareket cihazı ve araca takılmış ise kilitli
diferansiyeller olmak üzere diğerlerine kıyasla temel düzeyde farklılık göstermeyen araçları, 

ggggg) Yük kapasitesi endeksi: 106 sayılı BM/AEK Regülasyonunun madde 2.28’i, 54
sayılı BM/AEK Regülasyonunun madde 2.27’si, 30 sayılı BM/AEK Regülasyonunun madde
2.28’i ve 75 sayılı BM/AEK Regülasyonunun madde 2.26'sında verilen tanımlarla bağlantılı
şekilde ve lastiğin azami yük derecesi ile ilgili olan bir sayıyı,

ğğğğğ) Yüksek gerilim: Çalışma gerilimi > 60 V ve ≤ 1500 V DC veya > 30 V ve ≤
1000 V AC ortalama karekök (rms) olan elektrikli aksam veya devrenin sınıfını,

hhhhh) Yüksek gerilim barası: Yüksek gerilimle çalışan REESS'nin şarj edilmesinde
kullanılan bağlantı sistemi dahil olmak üzere elektrik devresini,

ııııı) Yüzde 5’lik kadın manken: Küçük bir kadın bedenini temsil eden, belirli ebat ve
kütleye sahip olan veya sanal bir model olarak kullanılabilen fiziksel insan biçimli deney ci-
hazını,

iiiii) Zemin hattı: 26 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Madde 2.4’ünde tarif edilen hattı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İmalatçıların Yükümlülükleri

Fonksiyonel güvenliğe ilişkin uyum ve gösterim şartları
MADDE 3 – (1) İmalatçılar Kategori L'de yer araçlara, normal kullanım koşulları al-

tında ve imalatçı tarafından tavsiye edilen bakım işlemleri ışığında araçların ayrıntılı teknik
şartlar ve deney prosedürlerine uygun olabilmesine olanak sağlamak amacıyla tasarlanan, imal
edilen ve monte edilen ve aynı zamanda fonksiyonel güvenliği etkileyen sistemler, aksamlar
ve ayrı teknik üniteleri takar. İmalatçılar bu Yönetmeliğin 6 ncı ilâ 22 nci maddeleri uyarınca,
fiziksel gösterim deneylerinden faydalanarak onay kuruluşuna piyasaya arz edilen, tescil edilen
veya kullanıma alınan ve Kategori L'de yer alan araçların AB/168/2013 Yönetmeliğinin 18
inci, 20 nci, 22 nci ve 54 üncü maddelerinde belirtilen fonksiyonel güvenlik şartlarına ve aynı
zamanda bu Yönetmelikte yer verilen ayrıntılı teknik şartlar ve deney prosedürlerine uygun
olduğunu gösterir.

(2) İmalatçılar, piyasaya arz edilen veya kullanıma alınan yedek parçaların ve ekip-
manların, bu Yönetmelikte belirtilen ayrıntılı teknik şartlar ve deney prosedürlerinde açıklanan
şekilde AB/168/2013 Yönetmeliği şartları uyarınca onaylandığını gösterir. Bu tür bir yedek
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parça veya ekipman ile donatılmış, Kategori L'de yer alan onaylı araçlar; AB/168/2013 Yö-
netmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen şartlar dâhil olmak üzere daya-
nıklılık şartlarına uygun olan orijinal parça veya ekipmanın sağladığı fonksiyonel güvenlik de-
ney şartları ve performans sınır değerleri ile aynı değerleri karşılar. 

(3) İmalatçılar, fonksiyonel güvenliğe ilişkin kontrol bilgisayarları dâhil olmak üzere
aktarma organları yönetim sisteminin tahrif edilmesini veya değiştirilmesini engellemek için
alınan tedbirlere ilişkin bir açıklamayı Onay Kuruluşuna teslim eder.

BM/AEK regülasyonlarının uygulanması
MADDE 4 – (1) EK I'de belirtilen BM/AEK Regülasyonları ve bunlara ait değişiklikler

tip onayı için geçerlidir. 
(2) BM/AEK Regülasyonlarında L1, L2, L3, L4, L5, L6 ve L7 araç kategorilerine ya-

pılan atıflar, tüm alt kategoriler dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yer alan sırasıyla
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ve L7e araç kategorilerine yapılmış sayılır.

(3) Azami araç tasarım hızı 25 km/saatten az veya eşit olan araçların, azami araç tasarım
hızı 25 km/saatten fazla olan araçlara uygulanan ve BM/AEK Regülasyonlarında yer alan tüm
ilgili şartlara uygun olması gerekir.

Deney prosedürleri ve fonksiyonel güvenlik şartlarına ilişkin teknik şartlar
MADDE 5 – (1) Fonksiyonel güvenlik performansı deney prosedürleri, bu Yönetme-

likte belirtilen deney şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir.
(2) Deney prosedürleri, Onay Kuruluşu tarafından veya Onay Kuruluşunun huzurunda

veya onay kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş olması durumunda Teknik Servis tarafından
gerçekleştirilir.

(3) Ölçüm yöntemleri ile deney sonuçları, formatı AB/168/2013 Yönetmeliğinin 72 nci
maddesi kapsamında verilen bir deney raporu şeklinde Onay Kuruluşuna raporlanır.

Sesli ikaz cihazlarına yönelik şartlar
MADDE 6 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-1)'inde yer alan ve sesli ikaz

cihazları açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK
II’si uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır. 

Takılmış ise kilitlenmeyen ve birleşik fren sistemleri dahil olmak üzere frenlere
yönelik şartlar

MADDE 7 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-2)'sinde ve EK VIII’inde yer
alan ve takılmış ise kilitlenmeyen ve birleşik fren sistemleri dahil olmak üzere frenler açısından
geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK III'ünde belirtilen
şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Elektrik güvenliğine yönelik şartlar
MADDE 8 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-3)'ünde yer alan ve elektrik

güvenliği açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin
EK IV'ünde belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Fonksiyonel güvenlik açısından kritik sistemler, parçalar ve ekipmanların dayanıklılık
deneylerine ilişkin imalatçı beyanına yönelik şartlar

MADDE 9 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-4)'ünde yer alan ve fonksiyo-
nel güvenlik sistemleri, parçaları ve ekipmanlarının dayanıklılık deneylerine ilişkin imalatçı
beyanı, bu Yönetmeliğin EK V'inde belirtilen şartlara uygun olur.

Ön ve arka koruyucu yapılara yönelik şartlar
MADDE 10 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-5)'inde yer alan ve ön ve

arka koruyucu yapılar açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yö-
netmeliğin EK VI'sında belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
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Camlar, ön cam silecekleri ve yıkayıcılar ile buz çözme ve buğu giderme sistemlerine
yönelik şartlar

MADDE 11 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-6)'sında yer alan ve camlar,
ön cam silecekleri ve yıkayıcılar ile buz çözme ve buğu giderme sistemleri açısından geçerli
olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK VII'sinde belirtilen şartlar
uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Kontrol cihazları, ikaz donanımları ve göstergeler dahil olmak üzere sürücü ta-
rafından kullanılan kontrollere yönelik şartlar

MADDE 12 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-7)'sinde yer alan ve kontrol
cihazları, ikaz donanımları ve göstergelerin tanıtımı dahil olmak üzere sürücü tarafından kul-
lanılan kontrol cihazları açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu
Yönetmeliğin EK VIII’inde belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Otomatik aydınlatma anahtarları dahil olmak üzere aydınlatma ve ışıklı sinyal
cihazlarının montajına yönelik şartlar

MADDE 13 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-8) ve EK VIII’inde yer alan
ve ışıkların otomatik anahtarlanması dahil olmak üzere aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının
montajı açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK
IX'unda belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Arkadan görünürlüğe yönelik şartlar
MADDE 14 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-9)’unda yer alan ve geri gö-

rünürlük açısından geçerli olan ilgili şartların test edilmesinde kullanılan ölçümler ve deney
prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK X'unda belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrula-
nır.

Devrilmeye karşı koruyucu yapılara yönelik şartlar
MADDE 15 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-10)'unda yer alan ve devril-

meye karşı koruyucu yapı açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu
Yönetmeliğin EK XI'inde belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Emniyet kemeri bağlantıları ve emniyet kemerlerine yönelik şartlar
MADDE 16 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-11)'inde yer alan ve emniyet

kemeri bağlantıları ve emniyet kemerleri açısından geçerli olan performans şartları ve deney
prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK XII'sinde belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğru-
lanır.

Oturma konumlarına (oturaklar ve koltuklar) yönelik şartlar
MADDE 17 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-12)'sinde yer alan ve oturma

konumları (oturaklar ve koltuklar) açısından geçerli olan performans şartları ve deney prose-
dürleri, bu Yönetmeliğin EK XIII'ünde belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Yönlendirilebilirlik, viraj alma özellikleri ve dönebilirliğe yönelik şartlar
MADDE 18 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-13)'ünde yer alan ve yön-

lendirilebilirlik, viraj alma özellikleri ve dönebilirlik açısından geçerli olan performans şartları
ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK XIV'ünde belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip
doğrulanır.

Lastiklerin montajına yönelik şartlar
MADDE 19 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-14)'ünde yer alan ve lastik-

lerin montajı açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin
EK XV'inde belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
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Azami araç hızı sınırlandırma plakası ve araç üzerindeki konumuna yönelik şartlar

MADDE 20 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-15)'inde yer alan ve azami
araç hızı sınırlandırma plakası ve bunun Kategori L'de yer alan araç üzerindeki konumu açı-
sından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK XVI'sında
belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

İç donanım ve araç kapıları dahil olmak üzere araç kullanıcılarının korunmasında

kullanılan parçalara yönelik şartlar

MADDE 21 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-16)'sında yer alan ve iç do-
nanım ve araç kapıları dahil olmak üzere araç kullanıcılarının korunmasında kullanılan parçalar
açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yönetmeliğin EK XVII'sin-
de belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Tasarıma göre azami kesintisiz anma ve/veya net güç ve/veya araç hızı sınırlandırmasına

yönelik şartlar

MADDE 22 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-17)'sinde yer alan ve tasarıma
göre Kategori L'de yer alan aracın azami sürekli toplam anma ve/veya net güç ve/veya araç hı-
zının sınırlandırılması açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri, bu Yö-
netmeliğin EK XVIII’inde belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Aracın yapısal bütünlüğüne yönelik şartlar

MADDE 23 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II (B-18) ve EK VIII'inde yer alan
ve aracın yapısal bütünlüğü açısından geçerli olan performans şartları ve deney prosedürleri,
bu Yönetmeliğin EK XIX’unda belirtilen şartlar uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onay Kuruluşunun Yükümlülükleri

Araçlar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı 

MADDE 24 – (1) Onay Kuruluşu tarafından, AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK IV'ünde
belirtilen zaman çizelgesinde yer alan uygulama tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere söz
konusu Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca AB/168/2013 Yönetmeliği ile bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olmayan tip onayı mevcut yeni imal edilen araçların uygunluk belgeleri,
AB/168/2013 Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının amaçları bakımından ge-
çerli kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa birliği mevzuatına uyum

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik, iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli
motosikletlerin tip onayına yönelik araç fonksiyonel güvenlik gereklilikleri hakkındaki
24/10/2013 tarihli ve (AB) 3/2014 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa
Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ
MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYINA YÖNELİK ARAÇLARIN YAPISI VE

GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/44/2014) 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, kapsam ve dayanak
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 için araçların yapısı ve genel gereklilikleri ile ilgili ayrıntılı
ilgili idari ve teknik şartları ve deney prosedürlerini belirlemek ve ilgili Birleşmiş Milletler Av-
rupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonlarını belirtmek; ayrıca, teknik servislere
yönelik performans standartlarını ve bunların değerlendirilmesinde kullanılan işlemleri ortaya
koymaktır.

(2) Bu Yönetmelik, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki
veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 1 inci maddesinde belirtilen
araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Kanunun 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 hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar

bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönet-
melikte geçen;

a) AB/168/2013 Yönetmeliği: 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Ona-
yı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

b) Ana park ayağı: Kullanım konumuna açıldığında aracın orta uzunlamasına düzlemi-
nin her iki yanında zemin ile araç arasında bir veya daha fazla temas alanı sağlayarak aracı
destekleyen bir park ayağını,

c) Anma yüzeyi: Çıkıntı ve girinti gibi yüzey düzenliklerinin dikkate alınmaması şar-
tıyla teorik ve geometrik açıdan kusursuz bir yüzeyi,

ç) Arıza: AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK VI Bölüm (B)’si kapsamında verilen araç
üzerinde teşhis (OBD) sistemi eşik değerlerinin aşılmasıyla veya motor torkunu büyük ölçüde
düşüren bir işletme modunun tetiklenmesiyle veya OBD sisteminin EK XII'de yer verilen temel
izleme şartlarına uygunluğunun bozulmasıyla sonuçlanan emisyonların ortaya çıkmasına neden
olan aksam veya sistem kusurunu,
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d) Arıza göstergesi: “MI” olarak kısaltılan ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinde tarif edilen şekilde herhangi bir arıza durumunda araç sürücüsünü sesli veya görsel
olarak açık şekilde uyaran göstergeyi,

e) Ateşleme sistemi kıvılcım teslimatı: Zamanlama, kademe ve konumlandırma gibi
unsurlar dahil olmak üzere hava-yakıt karışımını ateşlemede kullanılan pozitif ateşlemeli (PI)
motorun ateşleme sisteminde üretilen kıvılcıma ait tüm özellikleri,

f) Bağlantı kütlesi: Çeki tertibatının ve bu tertibatın araca takılması için gerekli olan
parçaların kütlesini,

g) Bağlantı noktası: Bir çekme aracına takılmış bulunan çeki parçaları dahilinde, çekilen
bir araca takılmış bulunan çeki parçalarının yerleştirildiği merkez noktayı,

ğ) Bağlantı noktasındaki teknik açıdan müsaade edilen azami kütle: Bağlantı ve çekme
aracının yapısal özellikleri esas alındığında bir çekme aracının, bağlantı noktası üzerinde ol-
masına izin verilen azami statik dikey yüke karşılık gelen "S" veya "U" değeri, kütlesini,

h) Belgelendirme: Belirli bir uygunluk değerlendirmesi faaliyetinin gerçekleştirilmesi
açısından bir kuruluşun uyumlaştırılmış standartlarla getirilen şartlara ve ilgili sektörel şab-
lonlarda belirtilenler dahil olmak üzere uygulanabilir ise diğer ek şartlara uygun olduğunun
bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından tasdik edilmesini,

ı) Bir aracın gerçek kütlesi: AB/168/2013 Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tarif edilen
şekilde yürür vaziyetteki kütleye ilave olarak 75 kg sürücünün kütlesi ve ek olarak uygulanabilir
ise alternatif yakıt deposu ile bireysel araca takılmış bulunan seçime bağlı ekipmanın kütlesini,

i) Boyuna eğim: Aracın orta uzunlamasına düzleminin azami eğim doğrusuna paralel
ve dolayısıyla da hizalı olduğu fiili destek yüzeyinin ileri ve geri yönde yüzde cinsinden ifade
edilen eğimini,

j) Çeki başlığı: Kategori L'de yer alan aracın topuzuna bağlantı sağlanması için römork-
ların çekme çubuğunda yer alan mekanik bağlantı cihazını,

k) Denetim: Denetim kriterlerinin ne ölçüde nesnellik, tarafsızlık ve bağımsızlığı hedef
alarak uygulandığını, denetim sürecinin ne ölçüde sistematik ve belgelendirilmiş olduğunu de-
ğerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kanıt toplama sürecini,

l) Desenli göz yüzeyi: 15 mm'den fazla olmayan aralıklarla düzenli şekil konumlanmış
daire, elips, baklava, dikdörtgen veya kare delikler gibi belirli şekillerden meydana gelen bir
yüzeyi,

m) Destek park ayağı: Kullanım konumuna uzatıldığında veya açıldığında aracı sadece
bir taraftan tutan ve her iki tekerleğin yerle temasını engellemeyen park ayağını,

n) Dingil: Güç tahrikli olmasına, serbest halde dönmesine, aracın uzunlamasına merkez
hattına dik olan aynı düzleme yerleştirilmiş bir veya daha fazla bölüm halinde bulunmasına
bakılmaksızın iki veya daha fazla tekerleğin ortak dönme eksenini,

o) Dingil üzerinde teknik açıdan müsaade edilen azami kütle: Aracın ve dingilin yapım
özellikleri ve tasarım performansı esas alındığında dingilde bulunan lastikler üzerinden zemine
aktarılan azami izin verilen statik dikey yüke karşılık gelen kütleyi,

ö) Düzeltici eylemler: Bir uygunsuzluk ve istenmeyen durumun nedenlerini ortadan
kaldırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla daha sonra atılan adımlar dahil olmak
üzere kalite yönetim sürecinde yer alan sorun çözme sürecini,

p) Egzoz sistemi: Egzoz borusu, genleşme kutusu, susturucusu ve kirletici kontrol cihazı
veya cihazları kombinasyonunu,
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r) Eğim: Dikey bir düzleme göre açısal sapmanın derecesini,

s) Emisyon kontrol sistemi: Elektronik motor yönetim kontrol cihazı ve bu cihaza girdi

veren veya cihazdan çıktı alan ve egzoz veya buharlaştırma sisteminde yer alan emisyonla ilgili

tüm aksamları,

ş) Emme borusu: Karbüratör veya hava kontrol sistemi ile silindir, silindir kafası veya

karteri bağlayan parçayı,

t) Emme sistemi: Giriş kanalı ve emme susturucusu kombinasyonunu,

u) Enine eğim: Aracın orta uzunlamasına düzlemi ile destek yüzeyinin kesişimiyle elde

edilen doğrunun azami eğim doğrusuna dik olduğu durumda fiili destek yüzeyinin yanlara doğ-

ru yüzde cinsinden ifade edilen eğimini, 

ü) Giriş geçişi: Havanın silindire, silindir kafasına veya kartere beslenmesinde kullanı-

lan geçişi,

v) Giriş kanalı:  Giriş geçiş ve emme borusu kombinasyonunu,

y) Göz açıklığı: Bir örgü yapısının çizgisel birim uzunluğu (inç) başına sahip olduğu

açıklıkların sayısını,

z) Hesaplanan yük değeri: Motora özgü olmayan ve servis teknisyenine motor kapasi-

tesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren boyutsuz bir sayı veren, tamamen açık gaz kelebeği

için % 100 olan ve tepe hava akışının rakım açısından düzeltilmesi şartıyla tepe hava akışına

bölünen mevcut hava akışı göstergesini,

aa) Isıtma çevrimi: Soğutucunun motorun çalıştırılmasından sonra en az 343,2 K'e

(70°C) ulaştığı ve en az 22 K'lik sıcaklık artışı yaşadığı araç kullanım evresini,

bb) Izgara yüzeyi: Birbirlerinden en fazla 15 mm aralıkla ve düzgün şekilde yerleşti-

rilmiş paralel çubuklardan meydana gelen yüzeyi,

cc) İkincil bağlantı: Ana bağlantının kopması durumunda römorkun çekme aracına bağlı

kalmasını ve dümenleme kontrolünün kısmen de olsa korunabilmesini sağlayan bağlantı ciha-

zını,

çç) İkincil hava: Bir pompa, havalandırma vanası veya egzoz gazında bulunan HC ve

CO'nun oksidasyonuna yardımcı olan başka bir yöntem kullanılarak egzoz sistemine beslenen

havayı,

dd) İmalat uygunluğu: “CoP” olarak kısaltılan ve üretilen her ürün serisinin tip onayında

kullanılan işaretleme şartlarına, gerekliliklere ve performansa uygun olmasını sağlama kapasi-

tesini,

ee) İstiap kütlesi: Aracın gerçek kütlesi ile teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü

kütle arasındaki farkı,

ff) Kalıcı emisyon varsayılan mod: Motor yönetim kontrol cihazının, arızalı bir aksam

veya sistemin araçtan salınan emisyonların AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK VI Bölüm (B)'sin-

de belirtilen sınır değerleri aşacak şekilde yükselmesine neden olabileceği bir durumunda bahsi

geçen arızalı aksam veya sistemden alınacak girdileri gerekli kılmayan bir ayara kalıcı şekilde

geçmesini,

gg) Kalite yönetim sistemi: Kuruluşların kalite politikalarının uygulanması ve kalite

hedeflerine ulaşılması işlemlerini yönlendirme ve kontrol etmede kullandıkları birbirleriyle et-

kileşim veya ilişki içinde olan unsurlar bütününü,
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ğğ) Kategori L'de yer alan araçlar için çeki tertibatı: Çeki tertibatının takılması, ayar-
lanması veya kullanılmasına yönelik sabit veya sökülebilir parçalar dahil olmak üzere çekici
veya çekilen araçların birbirlerine bağlanmasında kullanılan ve araçların şasi veya üst yapılarına
ait yük taşıma parçalarına veya çerçevelerine takılan tüm parça ve cihazları,

hh) Kısa dönem yakıt kesme: Temel yakıt programında yapılan dinamik veya anlık
ayarları,

ıı) Kol: Temas edilebilen serbest bir uca sahip olan, toplam çapı göreceli olarak sabit
somun ve cıvata başları dahil olmak üzere şekli yuvarlak veya genel anlamda yuvarlak olan
herhangi bir çıkıntı veya parçayı,

ii) Kusur: Araç OBD sistemleriyle ilgili olarak, izlenen en fazla iki adet ayrı aksam
veya sistemin, OBD'nin etkin şekilde izlenmesini engelleyen veya OBD'ye yönelik diğer ay-
rıntılı şartların tümüne aykırı olan geçici veya kalıcı işletme özelliklerine sahip olduğu durumu,

jj) Kuyruk mili güç çıkışı ünitesi: Yardımcı ve araca monte edilen ekipmanlara güç sağ-
lamak amacıyla kullanılan motorla tahrik edilen çıkış parçasını,

kk) Motor teklemesi: Kıvılcımın olmaması, kötü yakıt ölçümü, kötü sıkıştırma veya
başka bir nedenle pozitif ateşlemeli bir motorun herhangi bir silindirinde yanma işleminin ger-
çekleşmemesini,

ll) Müşteri uyumu: Müşterinin talebi üzerine ve bir onaya tabi olarak araç, sistem, ak-
sam veya ayrı teknik ünite üzerinde yapılan bir değişikliği,

mm) OBD sistemine kısıtsız erişim: Aşağıdaki anlamları,
1) Sadece imalatçıdan alınabilen veya benzer bir cihazdan elde edilen bir erişim koduna

bağlı olmayan erişim veya
2) Bilgilerin standardize edilmemiş olması şartıyla üretilen verilerin eşsiz kod çözme

bilgilerine ihtiyaç duyulmadan değerlendirilmesine izin veren erişim,
nn)  OBD'ye erişim: EK XII’nin İlave 1’inin Madde 3.12’si uyarınca standart teşhis

bağlantısına yönelik seri bağlantı arayüzü üzerinden aracın çevresel veya fonksiyonel güven-
likle ilgili parçalarının muayenesi, teşhisi, bakımı veya tamiri için gerekli olan tüm hata kodları
dahil olmak üzere emisyon ve güvenlikle ilgili olan ve kritik öneme sahip olan tüm bütünleşik
teşhis bilgilerinin elde edilebilmesini,

oo) Özel aletler: Sadece araç imalatçısı tarafından yetkilendirilen dağıtıcılara sunulan
ve kamu kullanımına açılmayan ve tahrifatın engellenmesinde kullanılan aletleri,

öö) Park ayağı: Araca sağlam şekilde takılan ve tamamen kontrol dışında bırakılan ara-
cın hedeflenen park konumunda kalmasını sağlayan cihazı,

pp) Park ayağının kullanım dışı konumu: Park ayağının kapatıldığı ve hareket konu-
muna getirildiği durumu,

rr) Park ayağının kullanım konumu: Park ayağının uzatıldığı veya açıldığı ve hedeflenen
park konumuna getirildiği durumu,

ss) Plaka kenarı: Şekli düz ve dikdörtgen ise toplamda dört adet net kenarı bulunan ve
genel malzeme kalınlığı 10 mm'den fazla olmayan bir plakanın dış hatlarını,

şş) Seçime bağlı ekipman: Standart ekipman kapsamında yer almayan ancak imalatçının
sorumluluğunda olmak şartıyla belirli bir araca eklenebilen özellikleri,

tt) Seçime bağlı ekipmanın kütlesi: İmalatçının şartnameleri uyarınca standart ekipmana
ek olarak araca takılabilen ekipmanların kütlesini,
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uu) Standardize veriler: Standartların formatı ve izin verilen seçenekleri açık şekilde
tanımlanmış olması koşuluyla, kullanılan tüm hata kodları dahil olmak üzere veri akışı bilgi-
lerinin sadece kategori L araç sektöründe azami uyumlaştırma seviyesini sağlayan ve kullanıl-
masına bu Yönetmelik ile açık şekilde izin verilen endüstri standartlarına uygun şekilde üre-
tilmesini,

üü) Standart ekipman: Düzen veya ekipman seviyesi konusunda başka şartların ortaya
çıkmasına neden olmayacak şekilde takılan tüm özellikler dahil olmak üzere AB/168/2013 Yö-
netmeliğinin EK II'sinde bahsi geçen düzenleyici mevzuat kapsamında gerekli kılınan tüm
özellikleri barındıran bir aracın temel düzenini,

vv) Sürüş çevrimi: Motorun çalıştırılması, var ise arızaların tespit edildiği sürüş modu
ve motorun kapatılmasından meydana gelen bir deney çevrimini,

yy) Tahrifata karşı tedbirler: Aracın güç aktarma organları üzerinde başta araç perfor-
mansının artırılması suretiyle olmak üzere fonksiyonel güvenliği etkileyebilecek, çevreye zarar
verebilecek ve EK II'de izin verilmeyen şekilde yapılan izin değişiklikleri mümkün olduğunca
önlemeyi hedefleyen teknik şartlar ve gereklilikler bütününü,

zz) Tahrik torkunda ciddi düşüş: Normal işletme modundaki torkun % 90 veya daha
azına eşit olan tahrik torkunu,

aaa) Taşıma sistemi: Eski bir araç tipinden yeni bir araç tipine taşınan ve AB/168/2013
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan bir sistemi,

bbb) Teknik açıdan müsaade edilen azami çekilebilir kütle: “TM” olarak kısaltılan ve
bir çekme aracı tarafından çekilebilen azami kütleyi,

ccc) Teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle: “M” olarak kısaltılan ve yapım
özellikleri ve tasarım performansı esas alındığında bir araca tahsis edilen azami kütleyi,

ççç) Tip I deney: Emisyon onaylarında kullanılan geçerli sürüş çevrimini,
ddd) Topuz ve çekme tertibatı: Bir çeki başlığı yardımıyla römorka bağlantı sağlanması

için kategori L'de yer alan araçlara takılan küresel bir cihaz ve bir tertibattan meydana gelen
çekme tertibatını,

eee) Uzun dönem yakıt kesme: Zaman içerisinde araçta yaşanan farklılıklar ve aşamalı
değişimlere uyum sağlanmasında kullanılan ve yakıt kalibrasyon programında yapılan çoğun-
lukla kademeli ayarları,

fff) Uzunlamasına düzlem: Aracın hareket yönüne paralel uzanan dikey bir düzlemi,
ggg) Yakıt besleme sistemi: Yakıt depolaması ile hava yakıt karıştırma ve püskürtme

cihazı/cihazları arasındaki, bu parçalar dahil olmak üzere, aksamlar bütününü,
ğğğ) Yakıt kesme: Temel yakıt programında yapılan geri bildirim ayarlarını,
hhh) Yükleme platformu: Yük taşıma amacıyla kategori L'de yer alan aracın yapısına

takılan bir platformu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İmalatçıların Araç Yapısı İle İlgili Yükümlülükleri

Aracın yapısına yönelik montaj ve gösterim şartları
MADDE 3 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II’sinin 18 inci maddesinde belirti-

len şekilde araç yapım şartlarına uygunluk sağlanması için imalatçılar; talimatlara uygun şe-
kilde bakımı yapılan ve normal şekilde kullanılan aracın ayrıntılı teknik şartlar ve deney iş-
lemlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde tasarlanan, imal ve monte edilen ve fonksiyonel gü-
venlik ve çevre korumasını etkileyen sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteleri araçlara takar.
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(2) İmalatçılar 6 ncı ila 20 nci maddeleri uyarınca; fiziksel gösterim deneylerinden fay-
dalanarak onay kuruluşuna piyasaya arz edilen tescil edilen veya kullanıma alınan (hizmete
giren) ve Kategori L'de yer alan araçların AB/168/2013 Yönetmeliğinin Bölüm 3'ünde belirtilen
araç yapısı şartlarına ve aynı zamanda 6 ncı ila 20 nci maddelerinde yer verilen ayrıntılı teknik
şartlar ve deney prosedürlerine uygun olduğunu gösterir.

(3) İmalatçılar; piyasaya arz edilen veya kullanıma alınan yedek parçaların ve ekip-
manların, bu Yönetmelikte belirtilen ayrıntılı teknik şartlar ve deney prosedürlerinde açıklanan
şekilde AB/168/2013 Yönetmeliği şartlarına uygunluğunun onaylanmasını sağlar. Bu tür bir
yedek parça veya ekipman ile donatılmış, Kategori L'de yer alan onaylı araçlar; AB/168/2013
Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 23 üncü maddesinde yer verilen şartlar
dahil olmak üzere dayanıklılık şartlarına uygun olan orijinal parça veya ekipmanın karşıladığını
deney şartları ve performans sınır değerleri ile aynı değerleri karşılar.

(4) İmalatçılar aynı zamanda AB/168/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinde verilen
ayrıntılı araç yapısı şartları ve bu Yönetmelikte yer verilen ayrıntılı teknik şartlar açısından
imalat uygunluğunun doğrulanmasına ilişkin tip onayı işlemlerinin takip edilmesini sağlar.

(5) Uygulanabilir ise imalatçılar; emisyon ve fonksiyonel güvenliğe ilişkin kontrol bil-
gisayarları dahil olmak üzere aktarma organları yönetim sisteminin tahrif edilmesini engelle-
mek için alınan tedbirler hakkındaki bir açıklamayı onay kuruluşuna teslim eder.

BM/AEK Regülasyonlarının uygulanması
MADDE 4 – (1) EK I'de belirtilen BM/AEK Regülasyonları ve bunlara ait değişiklikler

tip onayı için de geçerlidir.
(2) Azami araç tasarım hızı 25 km/saatten az veya eşit olan araçlar, azami araç tasarım

hızı 25 km/saatten fazla olan araçlara uygulanan ve BM/AEK Regülasyonlarında yer alan tüm
ilgili şartlara uygun olur.

(3) BM/AEK Regülasyonlarında L1, L2, L3, L4, L5, L6 ve L7 araç kategorilerine ya-
pılan atıflar, tüm alt kategoriler dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yer alan sırasıyla
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ve L7e araç kategorilerine yapılmış sayılır.

Deney prosedürleri ve araç yapısı şartlarına ilişkin teknik şartlar
MADDE 5 – (1) Araç yapısı deney prosedürleri, bu Yönetmelikte belirtilen deney şart-

larına uygun şekilde gerçekleştirilir.
(2) Deney prosedürleri, onay kuruluşu tarafından veya onay kuruluşunun huzurunda

veya onay kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş olması durumunda teknik servis tarafından ger-
çekleştirilir.

(3) Ölçüm yöntemleri ile deney sonuçları, formatı AB/168/2013 Yönetmeliğinin 32 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamında verilen bir deney raporu şeklinde onay kuruluşuna ra-
porlanır.

Güç aktarma organlarının tahrifatının önlenmesine yönelik tedbirler hakkındaki
şartlar

MADDE 6 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin Ek II(C1)’i kapsamında yer alan ve güç
aktarma organlarının tahrifatının önlenmesine yönelik tedbirler hakkındaki şartlar ve deney iş-
lemleri, EK II uyarınca gerçekleştirilir ve doğrulanır.

Tip onayı işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin şartlar
MADDE 7 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C2)’si kapsamında yer alan ve

tip onayı düzenlemeleri hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK III uyarınca gerçekleştirilir
ve doğrulanır.
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İmalat uygunluğuna (CoP) ilişkin şartlar
MADDE 8 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C3)'ünde bahsi geçen imalat uy-

gunluğu (CoP) açısından geçerli olan deney işlemleri ve şartları, EK IV uyarınca gerçekleştirilip
doğrulanır.

Çeki tertibatları ve eklemelere uygulanan şartlar
MADDE 9 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C4)’ünde bahsi geçen ve çeki

tertibatı ve eklentileri açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK V uyarınca gerçek-
leştirilip doğrulanır.

Aracın izinsiz kullanımını önleyecek cihazlara ilişkin şartlar
MADDE 10 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C5)'inde bahsi geçen ve aracın

izinsiz kullanımını önleyecek cihazlar açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK VI
uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin şartlar
MADDE 11 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C6)'sında bahsi geçen ve

elektromanyetik uyumluluk açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK VII uya-
rınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Dış çıkıntılara ilişkin şartlar
MADDE 12 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C7)'sinde bahsi geçen ve dış çı-

kıntılar açısından geçerli olan deney işlemleri ve şartları, EK VIII uyarınca gerçekleştirilip
doğrulanır.

Yakıt depolamaya ilişkin şartlar
MADDE 13 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C8)'inde bahsi geçen ve yakıt

depolama açısından geçerli olan deney işlemleri ve şartları, EK IX uyarınca gerçekleştirilip
doğrulanır.

Yükleme platformlarına ilişkin şartlar
MADDE 14 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C9)'unda bahsi geçen ve yük-

leme platformları açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK X uyarınca gerçekleş-
tirilip doğrulanır.

Kütleler ve boyutlara ilişkin şartlar
MADDE 15 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C10)’u kapsamında yer alan ve

kütleler ve ebatlar hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XI uyarınca gerçekleştirilir ve
doğrulanır.

Fonksiyonel bütünleşik teşhis cihazlarına ilişkin şartlar
MADDE 16 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C11)’i kapsamında yer alan ve

fonksiyonel bütünleşik teşhis cihazları hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XII uyarınca
gerçekleştirilir ve doğrulanır.

Yolcu tutacakları ve ayak dayama yerlerine ilişkin şartlar
MADDE 17 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C12)'sinde bahsi geçen ve yolcu

tutacakları ve ayak dayama yerleri açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK XIII
uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Tescil plakasının yerine ilişkin şartlar
MADDE 18 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C13)’ü kapsamında yer alan ve

tescil plakasının yeri hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XIV uyarınca gerçekleştirilir
ve doğrulanır.
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Tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin şartlar

MADDE 19 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C14)’ünde bahsi geçen tamir
ve bakım bilgilerine erişim hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XV uyarınca gerçekleş-
tirilir ve doğrulanır.

Park ayaklarına ilişkin şartlar

MADDE 20 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C15)’i kapsamında yer alan ve
park ayakları hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XVI uyarınca gerçekleştirilir ve doğ-
rulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Servislere İlişkin Yükümlülükler ve Şartlar

Performans standartları ve teknik servislerin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Teknik servisler, AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C16)'sında
bahsi geçen performans standartları ile değerlendirme işlemlerine uygun olur ve gerekli işlem-
ler, bu Yönetmeliğin EK XVII’si uyarınca doğrulanır.

Kendi kendine deneye izin verilmesi

MADDE 22 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında
bahsi geçen hizmet içi teknik servislerce gerçekleştirilen kendi kendine deneyler sadece bu
Yönetmeliğin EK III'ünde izin verilmesi halinde gerçekleştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onay Kuruluşunun Yükümlülükleri

Araçlar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı 

MADDE 23 – (1) Onay Kuruluşu tarafından, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 18 inci,
25 inci ve 33 üncü maddeleri uyarınca ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK IV'ünde belirtilen
zaman çizelgesinde yer alan uygulama tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere, AB/168/2013
Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan tip onayı mevcut yeni imal edilen
araçların uygunluk belgeleri, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının amaçları bakımından geçerli sayılmaz ve emisyon, yakıt veya enerji tüketimiyle ilgili ge-
rekçelerle veya geçerli fonksiyonel güvenlik veya araç yapısı şartları nedeniyle bu tür araçların
piyasaya arz edilmesi, tescil edilmesi ve hizmete girişi yasaklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik, iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli
motosikletlerin tip onayına yönelik araç yapısı ve genel gereklilikleri hakkındaki 21/11/2013
tarihli ve (AB) 44/2014 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mev-
zuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ
MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYINA YÖNELİK ÇEVRESEL VE

TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANS ŞARTLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK (AB/134/2014)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, kapsam ve dayanak
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 araçlar ile bu araçlarda
kullanılmak üzere tasarlanan sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı için çevresel
ve tahrik ünitesi performansıyla ilgili ayrıntılı teknik şartları ve deney prosedürlerini belirlemek
ve BM/AEK Regülasyonları ile bunlar üzerinde yapılan tadilatların bir listesini vermektir.

(2) Bu Yönetmelik, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki
veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin (AB/168/2013) 1 inci maddesinde belirtilen
araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Kanunun 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 hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Moto-

sikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği
(AB/168/2013)’nin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında
da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB/168/2013 Yönetmeliği: 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Ona-
yı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

b) Aksesuarlar: EK X’daki Tablo Ap2.1-1 veya Ap2.2-1'de listelenmiş olan tüm aletler
ve cihazları,

c) Aktarma organları kalibrasyonu: Aracın aktarma organları, tahrik veya tahrik organ-
ları kontrollerine ince ayar yapmak amacıyla kontrol ünitelerinin yazılımı tarafından kullanılan
özel bir veri haritaları ve parametreler bütününün uygulanmasını,

ç) Aktarma organları kontrol ünitesi: Kavrama aktarması dahil olmak üzere yanmalı
motor/motorlar, elektrikli çekme motorları veya tahrik organları sistemlerinin bileşik kontrol
ünitesini,

d) Aktarma organları yazılımı: Kontrol ünitelerinin durumunu değiştiren sıralı bir tali-
matlar bütünü içeren, tahrik organları kontrol ünitesi, tahrik kontrol üniteleri veya aktarma or-
ganları kontrol ünitelerindeki veri işleme işlemlerini ele alan algoritmalar bütününü,
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e) Alternatif yakıtlı araç: Atmosfer sıcaklığı ve basıncında gaz halde olan veya aslen

mineral yağdan türetilmemiş olan yakıt tiplerinden biriyle çalışacak şekilde tasarlanan aracı,

f) Ana araç: EK XI'de belirtilen bir tahrik ailesini temsil niteliğine sahip bir aracı,

g) Azami net güç: Tam motor yükünde çalıştırıldığında bir veya daha fazla yanmalı

motoru kapsayan tahrik ünitelerinden elde edilen azami net güç çıkışını,

ğ) Azami tasarım araç hızı: Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca belirlenen araca

ait azami hızı,

h) Azami tork: Tam motor yükünde çalıştırıldığında ölçülen azami tork değerini,

ı) Başlatıcı: Tahrik organlarını, motoru/motorları veya aktarma organlarını kontrol et-

mek amacıyla kontrol ünitesinden gelen bir çıkış sinyalini harekete, ısıya veya başka bir fiziksel

duruma çeviren dönüştürücüyü,

i) Buharlaşma: Hidrokarbonların içinden geçerek atmosfere yayılabileceği diğer kay-

naklar ile yakıt deposu ve yakıt teslimat sisteminde yaşanan buharlaşma kayıplarını,

j) Çevre performansı açısından araç tipi: EK II’nin İlave 5, İlave 7 veya İlave 8’i uya-

rınca referans kütleyle ilgili olarak belirlenen eşdeğer atalet ve tahrik ailesiyle ilgili olarak

EK XI'de belirtilen tahrik özellikleri açılarından farklılık göstermeyen ve L kategorisinde yer

alan araçlar bütününü,

k) Çevre performansı tip onayı: Bir araç tipinin, varyantının veya versiyonunun;

AB/168/2013 Yönetmeliğinin Ek V’indeki Bölüm A ve B'ye uygunluk ve EK XI'de belirtilen

kriterlere göre bir tahrik ailesinde yer alma koşulları açılarından onayını,

l) Çıkış deliği: İki zamanlı bir motorun karteri ile yanma odası arasında bulunan ve te-

miz hava, yakıt ve yağlama yağı karışımının içinden geçerek yanma odasına ulaştığı bir ko-

nektörü,

m) Doğru şekilde bakımı yapılan ve kullanılan: Bir deney aracı seçilirken bu aracın ka-

bul edilmesi açısından araç imalatçısının tavsiyeleri ışığında iyi bir bakım ve normal kullanım

düzeyinde olduğunu,

n) Durdurma-çalıştırma sistemi: Rölanti miktarını azaltarak aracın yakıt tüketimini ve

kirletici CO2 emisyonlarını düşürmek amacıyla tahrik ünitesinin otomatik şekilde durdurulup

çalıştırılmasını,

o) Düzenli yenilenen sistem: Katalitik konvertör, parçacık tutucu filtre veya başka bir

kirletici kontrol cihazı gibi araç normal şekilde çalıştırıldığında 4000 km'den daha az sıklıkla

düzenli yenileme işlemini gerektiren bir kirletici kontrol cihazını,

ö) Egzoz emisyonları: Egzoz borularından çıkan gaz kirleticiler ve parçacık maddeyi,

p) Elektrik aktarma organları: Akü gibi bir veya daha fazla elektrik enerjisi depolama

cihazından, elektromekanik volandan, süper kapasitörden veya benzerlerinden, bir veya daha

fazla elektrik gücü koşullandırma cihazından ve depolanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye

dönüştürerek aracın tahrik edilmesi amacıyla tekerleklere gönderen bir veya daha fazla elektrikli

makineden meydana gelen sistemi,

r) Elektrikli menzil: Sadece elektrik aktarma organları veya araç dışı şarj özelliğine sa-

hip hibrit elektrik aktarma organları ile tahrik edilen araçların, EK VII’deki İlave 3.3'te tarif

edilen prosedüre uygun şekilde ölçüldüğünde tamamen şarj edilmiş akü ya da başka bir elektrik

enerjisi depolama cihazı ile elektrik kullanılarak kat edebildiği mesafeyi,
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s) Esnek yakıtlı H2NG araç: Farklı oranlardaki hidrojen ve doğalgaz veya biometan ka-
rışımlarıyla çalışacak şekilde tasarlanan esnek yakıtlı aracı,

ş) Geçirgenlik deneyi: AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II’deki C1 bölümünde yer alan
8 inci maddesi uyarınca metal olmayan yakıt deposunun cidarların yaşanan kaybın test edilmesi
ve yakıt deposu deneylerinden önce metal olmayan yakıt deposu malzemesinin koşullandırıl-
masını,

t) Geçirme: Genellikle ağırlık kayıpları ile tayin edilen ve yakıt deposu ile teslimat sis-
temlerinin cidarlarından yaşanan kayıpları,

u) Hava giriş sistemi: Temiz hava yükünün veya hava-yakıt karışımının motora girme-
sini sağlayan aksamlardan meydana gelen ve takılmış ise hava filtresi, emme boruları, rezona-
tör/rezonatörler, gaz kelebeği gövdesi ve motorun emme manifoldunu kapsayan bir sistemi,

ü) Karbüratör: Yakıt ve havayı karıştırarak yanmalı motorda yanabilecek bir karışım
haline getiren cihazı,

v) Karter: İçinden gazların ve buharın geçebildiği dahili veya harici kanallarla yağ haz-
nesine bağlı olan ve motorun içinde veya dışında bulunan alanları,

y) Katalitik konvertör: Motora ait egzozdaki yanma kaynaklı zehirli yan ürünleri kata-
lizörlü kimyasal tepkimeler sayesinde daha az zehirli maddelere dönüştüren emisyon kirlilik
kontrol cihazını,

z) Katalitik konvertör tipi: Taşıyıcı tabaka maddelerin sayısı, yapı ve malzeme, katalitik
faaliyetin tipi (yükseltgeme, üç yollu veya başka türden katalitik faaliyet), taşıyıcı tabaka uzun-
luğu ve ön alanın hacmi oranı, katalitik konvertör malzeme içeriği, katalitik konvertör malzeme
oranı, hücre yoğunluğu, ebatlar ve biçim, termal koruma ve bir aracın egzoz sisteminde bü-
tünleşik haldeki ayrılmaz bir egzoz manifoldu, katalitik konvertör ve egzoz ucu veya değişti-
rilebilen ve ayrılabilir egzoz sistemi üniteleri açılarından farklılık göstermeyen katalitik kon-
vertör kategorisini,

aa) Kilometre birikimi: Bu Yönetmeliğin EK VI'sında belirtilen deney şartları uyarınca
AB/168/2013 Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde be-
lirtilen şekilde önceden belirlenmiş mesafeleri kateden temsil niteliğine sahip bir deney aracı
veya temsil niteliğine sahip deney araçları filosunu,

bb) Kirlilik kontrol cihazının tipi: Kirletici emisyonlarını kontrol etmek için kullanılan
ve aslî çevre performansı ile tasarım özellikleri açısından farklılık göstermeyen kirlilik kontrol
cihazı kategorisini,

cc) Motor kontrol ünitesi: Aracın motor veya motorlarını kısmen veya tamamen kontrol
eden bütünleşik bilgisayarı,

çç) Motorun yakıt ihtiyacı: Benzin (E5), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), NG/biometan
(doğalgaz), benzin (E5) ya da LPG, benzin (E5) ya da NG/biometan, dizel yakıt (B5), etanol
(E85) ve benzin (E5) karışımı (esnek yakıt), biodizel ve dizel (B5) karışımı (esnek yakıt), hid-
rojen (H2) veya NG/biometan ve hidrojen (H2NG) karışımı, benzin (E5) ya da hidrojen (ikili
yakıt) gibi motor tarafından normal şekilde kullanılan yakıt tipini,

dd) Net güç: Net gücün sadece vites kutusunun tahriğe bağlanarak ölçülebilmesi halinde
vites kutusunun verimi dikkate alınmak şartıyla EK X’un İlave 2’sindeki Tablo Ap2.1-1 veya
Ap2.2-1'de listelenen aksesuarlarla birlikte tip onayı esnasında deney tezgahına yerleştirilmiş
krank milinin ucunda veya imalatçı tarafından ölçülen dönme hızlarında tahrik ünitesinin eş-
değer aksamlarında elde edilen gücü,
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ee) Otuz dakikalık azami hız: 85 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen 30 daki-
kalık güç sonucunda 30 dakika içerisinde erişilebilen azami araç hızı, 

ff) OVC menzili: EK VII’deki İlave 3.3'te tarif edilen prosedüre göre ölçüldüğünde
akünün veya diğer elektrik enerjisi depolama cihazının harici şarjı ile aktarılan enerji tükenene
kadar eksiksiz bileşik çevrimler kapsamında yer alan toplam mesafeyi,

gg) Parçacık tutucu filtre: Egzoz akışındaki parçacık maddelerin miktarını azaltmak
amacıyla bir aracın egzoz sistemine takılan filtreleme cihazını,

ğğ) Referans kütle: 75 kg sürücü kütlesi ve uygulanabilir ise tahrik aküsünün kütlesi
eklenerek belirlenen ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca belirlenen, L
kategorisinde yer alan aracın yürür vaziyetteki kütlesini,

hh) Sensör: Bir fiziksel miktarı veya durumu ölçerek bunu bir kontrol ünitesi için girdi
olarak kullanılan bir elektrik sinyaline dönüştüren dönüştürücüyü,

ıı) Süper şarj: Yanmalı motorun indüksiyonunu güçlendirerek tahrik ünitesi performan-
sını yükseltmek için kullanılan hava emme kompresörünü,

ii) Tahrik organları: Uygulanabilir ise tork dönüştürme kavramaları, aktarma ve aktarma
kontrolleri, bir tahrik şaftı ya da tahrik kayışı ya da tahrik zinciri, diferansiyeller, son tahrik ve
tahrikli tekerlek lastiğinden (yarıçap) meydana gelen tahrik ünitesi/ünitelerinin sonrasında yer
alan aktarma organları parçasını,

jj) Tahrik organları kontrol ünitesi: Aracın tahrik organlarını kısmen veya tamamen
kontrol eden bütünleşik bilgisayarı,

kk) Tahrik tipi: Azami tasarım araç hızı, azami net güç, azami sürekli anma güç ve
azami tork gibi aslî nitelikteki özellikler açısından farklılık göstermeyen tahrik ünitelerini,

ll) Tahrik ünitesi performansı tip onayı: Bir araç tipinin, varyantının veya versiyonunun;
azami tasarım araç hızı/hızları, azami sürekli anma tork veya azami net tork, azami sürekli
anma güç veya azami net güç, hibrit uygulamada azami toplam tork ve güç gibi koşullar açı-
sından tahrik üniteleri performansı onayını,

mm) Turboşarj: Hava şarjının yükünü artırarak tahrik ünitesi performansını yükselten
ve egzoz gazı türbini ile tahrik edilen santrifüjlü kompresörü,

nn) WMTC aşama 1: L3e kategorisinde yer alan motosiklet tipleri için 2006’dan itibaren
Avrupa Sürüş Çevrimleri'ne alternatif tip I emisyon deneyi çevrimi olarak kullanılan 2 sayılı
BM/AEK Küresel Teknik Regülasyonu (GTR)’nda belirtilen Dünya Uyumlaştırılmış Moto-
siklet Deneyi Çevrimini,

oo) WMTC aşama 2: L3e, L4e, L5e-A ve L7e-A kategorilerinde yer alan Euro 4'e uygun
araçların onayında zorunlu tip I emisyon deney çevrimi olarak kullanılan tadil edilmiş 2 sayılı
BM/AEK Küresel Teknik Regülasyon, EK VI(A)'da bahsi geçen gözden geçirilmiş WMTC’yi,

öö) WMTC aşama 3: L kategorisinde yer alan Euro 5'e uygun araçların onayında zo-
runlu tip I emisyon deney çevrimi olarak kullanılan, düşük azami tasarım araç hızına sahip
araçlara yönelik olan ve tadil edilmiş 2 sayılı BM/AEK Küresel Teknik Regülasyon'da bahsi
geçen Dünya Uyumlaştırılmış Motosiklet Deney Çevrimi'ne denk ve AB/168/2013 Yönetme-
liğinin EK VI(A)'sında yer verilen gözden geçirilmiş WMTC’yi,

pp) Yakıt hücresi: Aracın tahrik edilmesi amacıyla hidrojen içindeki kimyasal enerjiyi
elektrik enerjisine dönüştüren cihazı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

İmalatçının Araçların Çevre Performansı Açısından Yükümlülükleri

L kategorisinde yer alan araçların çevre performansına ilişkin donanım ve gösterim

şartları

MADDE 3 – (1) İmalatçı; L kategorisinde yer alan araçlara, normal kullanım koşulları

altında ve imalatçı tarafından tavsiye edilen bakım işlemleri ışığında araçların bu Yönetmelikte

yer verilen ayrıntılı teknik şartlar ve deney prosedürlerine uygun olabilmesine olanak sağlamak

amacıyla tasarlanan, imal edilen ve monte edilen ve aynı zamanda aracın çevre performansını

etkileyen sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteleri takar.

(2) İmalatçı; fiziksel gösterim deneylerinden faydalanarak piyasaya sürülen, tescil edi-

len veya kullanıma alınan L kategorisinde yer alan araçların, bu Yönetmeliğin 5 inci ila 15 inci

maddelerinde belirtilen ve bu araçlara yönelik çevre performansıyla ilgili ayrıntılı teknik şartlar

ile deney prosedürlerine uygun olduğunu onay kuruluşuna gösterir.

(3) Eğer imalatçı çevre performansı açısından tip onayı alan aracın piyasaya sürülme-

sinden sonra emisyonla ilgili herhangi bir aksamın performans veya emisyon azaltma sistemi

özelliklerini değiştirir ise bu durumu gecikmeksizin onay kuruluşuna bildirir. İmalatçı; değiş-

tirilen emisyon azaltma sistemi veya aksamı özelliklerinin, tip onayı esnasında gösterilen çevre

performansından daha kötü bir performansa neden olmadığını onay kuruluşuna kanıtlar.

(4) İmalatçı; Birlik bünyesinde piyasaya sürülen veya kullanıma alınan yedek parçalar

ile ekipmanların, bu Yönetmelikte bahsi geçen araçların çevre performansı açısından ayrıntılı

teknik şartlara ve deney prosedürlerine uygun olmasını sağlar. Bu tür bir yedek parça veya

ekipman ile donatılmış, L kategorisinde yer alan onaylı araçlar; AB/168/2013 Yönetmeliğinin

22 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 23 üncü  ve 24 üncü maddelerinde yer verilen şartlar dahil

olmak üzere dayanıklılık şartlarına uygun olan orijinal parça veya ekipmanın karşıladığını de-

ney şartları ve performans sınır değerleri ile aynı değerleri karşılar.

(5) İmalatçı; AB/168/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi ile Ek II’sinin C bölümü-

nün 3 üncü maddesinde belirtilen ayrıntılı çevre ve tahrik ünitesi performansı şartları açısından

imalat uygunluğunun doğrulanmasına yönelik tip onayı prosedürlerinin takip edilmesini sağlar.

(6) İmalatçı; AB/168/2013 Yönetmeliğinin Ek II’sinin C bölümünün 1 inci maddesi

uyarınca çevre ve tahrik ünitesi performansını kontrol eden bilgisayarlar dahil olmak üzere ak-

tarma organları yönetim sisteminin onaysız değiştirilmesini önlemeye yönelik tedbirlere ait bir

açıklamayı onay kuruluşuna teslim eder.

(7) İmalatçı; hibrit uygulamalarda veya durdurma-çalıştırma sistemine sahip uygula-

malarda, çevre ve tahrik ünitesi performansı testleri veya muayenesine bağlı olarak, aracın sü-

rekli şekilde yakıt tüketen motorla tahrik edilebilmesini sağlayan bir "kullanım modunu" araca

monte eder. Bu muayene veya deneyin yapılması özel bir prosedürü gerekli kılıyor ise bu durum

servis kitapçığında (veya eşdeğer belgede) ayrıntılarıyla açıklanır. Bahsi geçen özel prosedür,

araçla birlikte sunulanlar dışında hiçbir özel ekipmanın kullanılmasını gerektirmez.

BM/AEK regülasyonlarının uygulanması 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek I'inde belirtilen BM/AEK Regülasyonları ve bun-

lara ait değişiklikler aynı zamanda çevre ve tahrik ünitesi performansı tip onayı için de geçer-

lidir.
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(2) Azami araç tasarım hızı 25 km/saate eşit veya az olan araçlar, azami araç tasarım
hızı 25 km/saatten büyük olan araçlara uygulanan ve BM/AEK Regülasyonlarında yer alan
tüm ilgili şartlara uygun olmalıdır.

(3) BM/AEK Regülasyonlarında L1, L2, L3, L4, L5, L6 ve L7 araç kategorilerine ya-
pılan atıflar; tüm alt kategoriler dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yer alan sırasıyla
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ve L7e araç kategorilerine yapılmış sayılır.

L kategorisinde yer alan araçların çevre performansı açısından teknik özellikleri,
şartları ve deney prosedürleri

MADDE 5 – (1) Çevre ve tahrik ünitesi performansı deney prosedürleri, bu Yönetme-
likte belirtilen deney şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir.

(2) Deney prosedürleri, onay kuruluşu tarafından veya onay kuruluşunun huzurunda
veya onay kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş olması durumunda teknik servis tarafından ger-
çekleştirilir. İmalatçı; EK XI şartlarına uygun olarak L kategorisinde yer alan araçların çevre
performansının uygunluğunu onay kuruluşunu tatmin edecek şekilde göstermek için temsil ni-
teliğine sahip bir ana araç seçer.

(3) Ölçüm yöntemleri ile deney sonuçları, formatı AB/168/2013 Yönetmeliğinin 32 nci
maddesinin birinci fıkrasında verilen bir deney raporu şeklinde onay kuruluşuna raporlanır.

(4) Deney tipleri I, II, III, IV, V, VII ve VIII ile ilgili olarak çevre performansı tip ona-
yını, farklı araç varyantlarına, versiyonlarına ve tahrik tiplerine ve ailelerine genişletmelidir.
Ancak bu durumda EK XI'de belirtilen araç versiyonu, tahrik veya kirlilik kontrol sistemi pa-
rametrelerinin aynı Ek'te açıklananlarla aynı veya tarif ve beyan edilen tolerans payları içinde
yer alır. 

(5) Hibrit uygulamalar ve durdurma-çalıştırma sistemine sahip uygulamalar, deney pro-
sedüründe belirtilmiş ise yakıt tüketen motor çalışır vaziyetteyken test edilir.

Deney tip I şartları: Soğuk çalıştırmadan sonraki egzoz emisyonları
MADDE 6 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK V’indeki Bölüm A'da yer alan soğuk

çalıştırmadan sonraki egzoz emisyonlarına ilişkin deney tip I için geçerli olan deney prosedür-
leri ve şartları, bu Yönetmeliğin EK II’si uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Deney tip II şartları: Yüksek rölanti ve serbest ivmede egzoz emisyonları
MADDE 7 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK V’indeki Bölüm A'da yer alan yük-

sek rölanti ve serbest ivmedeki egzoz emisyonlarına ilişkin deney tip II için geçerli olan deney
prosedürleri ve şartları, bu Yönetmeliğin EK III’ü uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Deney tip III şartları: Karter gazı emisyonları
MADDE 8 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK V’indeki Bölüm A'da yer alan karter

gazları emisyonlarına ilişkin deney tip III için geçerli olan deney prosedürleri ve şartları, bu
Yönetmeliğin EK IV’ü uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Deney tip IV şartları: Buharlaşma emisyonları
MADDE 9 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK V’indeki Bölüm A'da yer alan bu-

harlaşma emisyonlarına ilişkin deney tip IV için geçerli olan deney prosedürleri ve şartları, bu
Yönetmeliğin EK V’i uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Deney tip V şartları: Kirlilik kontrol cihazlarının dayanıklılığı
MADDE 10 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK V’indeki Bölüm A'da yer alan kir-

lilik kontrol cihazlarının dayanıklılığına ilişkin deney tip V için geçerli olan deney prosedürleri
ve şartları, bu Yönetmeliğin EK VI’sı uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
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Deney tip VII şartları: CO2 emisyonları, yakıt tüketimi, elektrik enerjisi tüketimi

veya elektrik menzili

MADDE 11 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK V’indeki Bölüm A'da yer alan CO2

emisyonları, yakıt tüketimi, elektrik enerjisi tüketimi veya elektrikli menzil açısından enerji

verimliliğine ilişkin deney tip VII için geçerli olan deney prosedürleri ve şartları, bu Yönet-

meliğin EK VII’si uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Deney tip VIII şartları: OBD çevre deneyleri

MADDE 12 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK V’indeki Bölüm A'da yer alan bü-

tünleşik tanı cihazlarının (OBD) çevresel parçalarına ilişkin deney tip VIII için geçerli olan

deney prosedürleri ve şartları, bu Yönetmeliğin EK VIII’i uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

Deney tip IX şartları: Ses seviyesi

MADDE 13 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK V’indeki Bölüm A'da yer alan ses

seviyesine ilişkin deney tip IX için geçerli olan deney prosedürleri ve şartları, bu Yönetmeliğin

EK IX’u uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmalatçının Araçların Tahrik Performansı Açısından Yükümlülükleri

Genel yükümlülükler

MADDE 14 – (1) İmalatçı, L kategorisinde yer alan bir aracı piyasaya sürmeden önce

bu Yönetmelikte yer verilen şartlara uygun şekilde onay kuruluşuna L kategorisinde yer alan

araç tipinin tahrik ünitesi performansını gösterir.

(2) İmalatçı; L kategorisinde yer alan bir aracı piyasaya sürerken veya tescil ettirirken

veya kullanıma almadan önce L kategorisinde yer alan araç tipinin tahrik ünitesi performansı-

nın, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde yer verilen bilgi dosyasında onay kuru-

luşuna raporlanan değerden daha yüksek olmadığından emin olmalıdır.

(3) Yedek sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye sahip bir aracın tahrik ünitesi perfor-

mansı, orijinal sistemler, aksamlar veya ayrı teknik ünitelere sahip araçların tahrik ünitesi per-

formansından fazla olamaz.

Tahrik performansı şartları

MADDE 15 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II’sinin A Bölümünde yer alan 2 nci

maddedeki tahrik ünitesi performansına yönelik deney prosedürleri ve şartları, bu Yönetmeliğe

ait EK X uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onay Kuruluşunun Yükümlülükleri

L kategorisinde yer alan araçlar ile bunlara ait sistemler, aksamlar veya ayrı teknik

ünitelerin tip onayı 

MADDE 16 – (1) İmalatçının talep etmesi halinde, onay kuruluşu, ilgili aracın

AB/168/2013 Yönetmeliğine ve bu Yönetmelikte belirtilen ayrıntılı deney şartlarına uygun ol-

ması şartıyla, aracın çevre performansıyla ilgili gerekçeler öne sürerek, yeni araç tipi için çevre

ve tahrik ünitesi performansı tip onayını veya ulusal onayı vermeyi reddedemez ya da aracın,

sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin piyasaya sürülmesini, tescil ettirilmesini veya kul-

lanıma alınmasını yasaklayamaz. 
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(2) Bu Yönetmeliğin EK IV’ünde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere,

AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK VII ve EK VI, Bölüm A1, B1, C1 ve D'de tarif edilen Euro

4 çevre adımına veya AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK VII ve EK VI, Bölüm A2, B2, C2 ve

D'de tarif edilen Euro 5 çevre adımına uygun olmayan yeni araçlar için önceki çevresel sınır

değerleri içeren uygunluk belgeleri AB/168/2013 Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci

fıkrası açısından geçerli kabul edilmez. 

(3) AB/168/2013 Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanırken

onay kuruluşu, onaylı araç tipini aynı Yönetmeliğin EK I'ine uygun şekilde sınıflandırır.

Yedek kirlilik kontrol cihazlarının tip onayı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında onaylanan araçlara takılmak üzere ta-

sarlanan yeni yedek kirlilik kontrol cihazlarının, bu Yönetmelik ve AB/168/2013 Yönetmeli-

ğinin 23 üncü maddesinin onuncu fıkrası uyarınca verilen bir çevre ve tahrik ünitesi perfor-

mansı tip onayında belirtilen tipte olmaması halinde bu cihazlar piyasaya sürülemez veya bir

araca takılamaz. 

(2) Onay kuruluşu; uygulanan ilk şartlar kapsamında 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği

(2002/24/AT)’nde belirtilen tipte olan yedek kirlilik kontrol cihazları için AB/168/2013 Yö-

netmeliğinin 35 inci maddesinde yer alan AB tip onaylarının kapsam genişletilmesine izin ver-

meye devam edebilir. İlgili bir tip onayının verildiği tipte olmamaları halinde bahsi geçen yedek

kirlilik kontrol cihazının tipi piyasaya sürülemez veya bir araca takılamaz. 

(3) Bu Yönetmelik uyarınca tip onayı almış bir araca takılmak üzere tasarlanan yedek

kirlilik kontrol cihazının tipleri, EK VI ve EK II İlave 10 uyarınca test edilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan bir tipte olan ve ilgili tüm araç tip onayı bel-

gesinin ilgili olduğu orijinal ekipman yedek kirlilik kontrol cihazlarının EK II İlave 10'da yer

verilen deney şartlarına uygun olması zorunlu değildir ancak bunun için bahsi geçen cihazların

aynı İlavedeki 4 üncü madde şartlarına uygun olması gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa birliği mevzuatına uyum

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik, iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli

motosikletlerin ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan sistemler, aksamlar ve ayrı teknik

ünitelerin tip onayı için çevresel ve tahrik ünitesi performansı hakkındaki 16/12/2013 tarihli

ve (AB) 134/2014 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzua-

tına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Sayfa : 432                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 433



Sayfa : 434                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 435



Sayfa : 436                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 437



Sayfa : 438                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 439



Sayfa : 440                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 441



Sayfa : 442                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 443



Sayfa : 444                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 445



Sayfa : 446                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 447



Sayfa : 448                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 449



Sayfa : 450                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 451



Sayfa : 452                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 453



Sayfa : 454                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 455



Sayfa : 456                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 457



Sayfa : 458                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 459



Sayfa : 460                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 461



Sayfa : 462                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 463



Sayfa : 464                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 465



Sayfa : 466                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 467



Sayfa : 468                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 469



Sayfa : 470                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 471



Sayfa : 472                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 473



Sayfa : 474                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 475



Sayfa : 476                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 477



Sayfa : 478                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 479



Sayfa : 480                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 481



Sayfa : 482                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 483



Sayfa : 484                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 485



Sayfa : 486                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 487



Sayfa : 488                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 489



Sayfa : 490                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 491



Sayfa : 492                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 493



Sayfa : 494                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 495



Sayfa : 496                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 497



Sayfa : 498                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 499



Sayfa : 500                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 501



Sayfa : 502                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 503



Sayfa : 504                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 505



Sayfa : 506                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 507



Sayfa : 508                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 509



Sayfa : 510                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 511



Sayfa : 512                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 513



Sayfa : 514                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 515



Sayfa : 516                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 517



Sayfa : 518                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 519



Sayfa : 520                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 521



Sayfa : 522                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 523



Sayfa : 524                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 525



Sayfa : 526                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 527



Sayfa : 528                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 529



Sayfa : 530                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 531



Sayfa : 532                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 533



Sayfa : 534                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 535



Sayfa : 536                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 537



Sayfa : 538                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 539



Sayfa : 540                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 541



Sayfa : 542                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 543



Sayfa : 544                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 545



Sayfa : 546                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 547



Sayfa : 548                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 549



Sayfa : 550                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 551



Sayfa : 552                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 553



Sayfa : 554                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 555



Sayfa : 556                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 557



Sayfa : 558                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 559



Sayfa : 560                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 561



Sayfa : 562                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 563



Sayfa : 564                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 565



Sayfa : 566                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 567



Sayfa : 568                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 569



Sayfa : 570                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 571



Sayfa : 572                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 573



Sayfa : 574                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 575



Sayfa : 576                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 577



Sayfa : 578                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 579



Sayfa : 580                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 581



Sayfa : 582                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 583



Sayfa : 584                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 585



Sayfa : 586                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 587



Sayfa : 588                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 589



Sayfa : 590                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 591



Sayfa : 592                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 593



Sayfa : 594                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 595



Sayfa : 596                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 597



Sayfa : 598                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 599



Sayfa : 600                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 601



Sayfa : 602                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 603



Sayfa : 604                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 605



Sayfa : 606                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 607



Sayfa : 608                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 609



Sayfa : 610                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 611



Sayfa : 612                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 613



Sayfa : 614                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 615



Sayfa : 616                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 617



Sayfa : 618                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 619



Sayfa : 620                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 621



Sayfa : 622                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 623



Sayfa : 624                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 625



Sayfa : 626                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 627



Sayfa : 628                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 629



Sayfa : 630                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 631



Sayfa : 632                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 633



Sayfa : 634                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 635



Sayfa : 636                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 637



Sayfa : 638                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 639



Sayfa : 640                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 641



Sayfa : 642                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 643



Sayfa : 644                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 645



Sayfa : 646                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 647



Sayfa : 648                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 649



Sayfa : 650                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 651



Sayfa : 652                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 653



Sayfa : 654                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 655



Sayfa : 656                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 657



Sayfa : 658                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 659



Sayfa : 660                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 661



Sayfa : 662                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 663



Sayfa : 664                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 665



Sayfa : 666                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 667



Sayfa : 668                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 669



Sayfa : 670                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ

MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYINA VE PİYASA GÖZETİMİNE İLİŞKİN 
İDARİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/901/2014) 

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar
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 ve piyasa gözetimi için idari şartların uygulanması hakkında
yeknesak koşullar oluşturmak amacıyla ayrıntılı uygulama tedbirlerini sunmak ve aynı zamanda
temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya ekip-
manların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin idari şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki
veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 1 inci maddesinde belirtilen
araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Kanunun 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 hazır-
lanmıştır.

(4) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönet-
meliğin uygulanmasında da geçerlidir. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, deney ve test
ifadeleri aynı anlamda kullanılır. Bu Yönetmelikte yer alan “AB/168/2013 Yönetmeliği”,
22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu
Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hak-
kında Yönetmelik (AB/168/2013)’i ifade eder.

Tanıtım belgesi ve tanıtım dosyası için şablonlar
MADDE 2 – (1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar EK I’de verilen şab-

lonları esas almak şartıyla AB/168/2013 Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında
ve ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tanıtım dosyası ve tanıtım belgesini sunar.

İmalatçının dayanıklılık deneyleri ve aracın yapısal bütünlüğü hakkındaki beyanlarına
ilişkin şablonlar

MADDE 3 – (1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar; EK II'de verilen şab-
lonları esas almak şartıyla 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik
Araç Fonksiyonel Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/3/2014)’in EK XIX'unda açık-
lanan şekilde aracın yapısal bütünlüğü hakkında ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 22 nci mad-
desinin ikinci fıkrasında bahsi geçen fonksiyonel güvenlik açısından kritik öneme sahip sis-
temler, parçalar ve ekipmanların dayanıklılığı hakkında beyanlar sunar.

Araç bütünleşik teşhis sistemleri (OBD) ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim
hakkında imalatçı tarafından tip onayı kuruluşuna sunulan uygunluk belgeleri için şablon

MADDE 4 – (1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar; EK III'te belirtilen
şablonu esas almak şartıyla AB/168/2013 Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin sekizinci fıkrası
uyarınca onay kuruluşuna araç bütünleşik teşhis sistemleri ve araç tamir ve bakım bilgilerine
erişim hakkında bir belge sunar.

Uygunluk belgeleri için şablonlar
MADDE 5 – (1) İmalatçılar, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci

fıkrasında bahsi geçen uygunluk belgesini, EK III'te yer verilen şablonlara uygun şekilde dü-
zenler.
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(2) İmalatçılar, 31/12/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik kapsamında tip onayı başvu-
rusu yapılmasına izin veren AB/168/2013 Yönetmeliğinin 80 inci maddesinin sekizinci fıkrası
kapsamında, EK IV İlave 1'de tarif edilen uygunluk belgesine ait şablona ve 23/12/2004 tarihli
ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip
Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’nin EK IV'ünde belirtilen uygunluk belgesine ilişkin şablona
alternatif olarak, 0.4 üncü maddesindeki "Araç kategorisi" ve 50 nci maddesindeki "Notlar"
ile EK IV İlave 2'de tarif edilen girdiler ve bilgilerin bulunması gereken uygunluk belgesine
ait şablonu, yeni onaylanmış tiplerde yer alan araçlar için kullanabilirler.

Zorunlu plaka (Levha) ve AB tip onayı işareti için modeller
MADDE 6 – (1) İmalatçılar, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci

ve ikinci fıkralarında bahsi geçen AB tip onayı işaretini ve zorunlu plakayı EK V'te belirtilen
modeller uyarınca düzenler.

AB tip onayı belgesi için şablonlar
MADDE 7 – (1) Onay kuruluşları, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin

birinci fıkrasında bahsi geçen AB tip onayı belgelerini, EK VI'da yer verilen şablonlara uygun
olarak düzenler.

AB tip onayı belgesi için numaralandırma sistemi
MADDE 8 – (1) AB tip onayı belgeleri, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 29 uncu mad-

desinin dördüncü fıkrası uyarınca, EK VII'de belirtilen uyumlaştırılmış sisteme göre numara-
landırılır.

Deney sonuç belgesi için şablon
MADDE 9 – (1) Onay kuruluşları, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin

üçüncü fıkrasında bahsi geçen deney sonucu föylerini, EK VIII'de yer verilen şablona uygun
şekilde düzenler.

Deney raporlarının formatı
MADDE 10 – (1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında

bahsi geçen deney raporlarının formatı, EK VIII'de yer verilen genel şartlara uygun olur.
Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça

veya ekipmanlar listesi
MADDE 11 – (1) Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil

edebilen ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç
güvenliği veya aracın çevre performansı açısından oldukça önemli olan parça veya ekipmanlar
listesi EK X'da verilmiştir.

Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen
parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin belge için şablon
ve numaralandırma sistemi

MADDE 12 – (1) Onay kuruluşları; temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından
ciddi risk teşkil edebilen ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında
bahsi geçen araç güvenliği veya aracın çevresel performansı açısından oldukça önemli olan
parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin belgeyi EK IX'da verilen
şablonu esas alarak ve numaralandırma sistemi uyarınca düzenler.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin, iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli

motosikletlerin tip onayı ve piyasa gözetimi için idari şartları hakkındaki 18/7/2014 tarihli ve
(AB) 901/2014 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına
uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Sayfa : 806                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)
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Sayfa : 848                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)
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26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 855
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26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 891
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Sayfa : 908                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 909
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK

BEYANLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son

tüketiciye arz edilen gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen

gıda hakkında bilgilendirme mevzuatı kapsamında etiketlenmesinde, sunumunda veya rekla-

mında kullanılan beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 27 nci, 28 inci ve

34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki ve 26/1/2017 tarihli ve

29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Gıda

Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlara ilave

olarak, aşağıdaki tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Besin öğesi: Protein, karbonhidrat, yağ, lif, sodyum ve Ek-8’de yer alan Vitaminler

ve Mineraller İçin Günlük Referans Alım Değerleri ile bu gruplara ait olan veya bu gruplardan

birine giren maddeleri,

b) Beslenme beyanı: Bir gıdanın içerdiği enerji, besin öğeleri veya diğer öğeleri nede-

niyle beslenme yönünden aşağıda belirtilen yararlı özelliklere sahip olduğunu belirten, ileri

süren veya ima eden herhangi bir mesajı,

1) Enerji için (“Sağlar”, “Azalan veya artan oranda sağlar”, “Sağlamaz”),

2) Besin öğeleri ve/veya diğer öğeler için (“İçerir”,“Azalan veya artan oranlarda içe-

rir”,“İçermez”),

c) Beyan: Mevzuat gereğince zorunlu olmayan, herhangi bir formdaki resimli, grafik

veya sembolik gösterimler de dâhil olmak üzere, bir gıdanın kendine özgü özellikleri olduğunu

belirten, ileri süren veya ima eden herhangi bir mesaj veya gösterimi,

ç) Bilimsel Komisyon: Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilimsel değerlen-

dirmeyi yapan ve 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk De-

ğerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çer-

çevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan bilimsel komisyonu,
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d) Diğer öğe: Besleyici veya fizyolojik etkiye sahip, besin öğesi dışındaki öğeleri,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Hastalık riskinin azaltılmasına ilişkin beyan: Herhangi bir gıda grubunun, gıdanın

ya da gıda bileşeninin tüketiminin, insan hastalığına neden olan risk faktörünü önemli ölçüde

azalttığını belirten, ileri süren veya ima eden herhangi bir sağlık beyanını,

g) Ortalama tüketici: Sosyal, kültürel ve lisanla ilgili faktörler dikkate alındığında makul

bir seviyede bilgilendirilmiş ve makul seviyede dikkatli ve tedbirli olan tüketiciyi,

ğ) Sağlık beyanı: Herhangi bir gıda grubunun, gıdanın veya gıdanın bileşiminde bulu-

nan öğelerin sağlıkla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyanı,

h) TGK: Türk Gıda Kodeksini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Beslenme ve sağlık beyanları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ola-

rak piyasaya arz edilen gıdaların etiketi, tanıtımı ve reklâmında kullanılabilir.

(2) Beslenme ve sağlık beyanlarının kullanımı:

a) Belirsiz, yanlış veya yanıltıcı olamaz.

b) Diğer gıdaların beslenme yönünden yeterliliği veya güvenilirliği konusunda şüpheye

neden olacak şekilde olamaz.

c) Belirli bir gıdanın aşırı tüketimini destekleyecek veya özendirecek şekilde olamaz.

ç) Çeşitli ve dengeli beslenmenin, genelde besin öğelerini uygun miktarlarda sağlaya-

mayacağını belirtecek, ileri sürecek veya ima edecek şekilde olamaz. Çeşitli ve dengeli bes-

lenme ile yeterli miktarda sağlanamayan besin öğeleri ile ilgili istisnalar, bu istisnaların baş-

vurularına ilişkin koşullar da dahil olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.

d) Tüketicide endişeye neden olabilecek biçimde; yazılı, resimli, grafik veya sembolik

gösterimler vasıtasıyla vücut fonksiyonlarındaki değişiklere atıfta bulunacak şekilde olamaz.

İstisnalar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaç-

lı Sular Hakkında Yönetmelik,

b) 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular

Hakkında Yönetmelik,

c) Üretiminde doğal mineralli su kullanılan alkolsüz içecekler ile ilgili gıda kodeksi,

ç) Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili gıda kodeksi,

d) Takviye edici gıdalar ile ilgili gıda kodeksi,

hükümleri saklı kalacak şekilde uygulanır.
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(2) Bir gıdanın etiketlenmesinde, sunumunda veya reklamında yer alan ve bir beslenme

veya sağlık beyanı olarak yorumlanabilecek ticari marka veya özel isim, bu Yönetmelikte yer

alan ilgili beslenme veya sağlık beyanı koşullarının karşılanması ve ilgili beyanın da yapılması

şartıyla kullanılabilir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına istisna olarak; bir gıda veya içecek grubunun bir özel-

liğini belirtmek için geleneksel olarak kullanılan ve insan sağlığı üzerine bir etkiyi ima eden

genel tanımlayıcılar (adlandırmalar) için ilgili gıda işletmecisinin başvurusu üzerine Bakanlık

tarafından değerlendirme yapılabilir.

(4) Bir gıdanın etiketlenmesinde, sunumunda veya reklamında yer alan beslenme veya

sağlık beyanı ifadelerinin yerine anlamını değiştirmeyecek ve güçlendirmeyecek şekilde eş-

değer ifadelerin kullanılması Bakanlıkça yayımlanacak kılavuzla belirlenir.

(5) Ek-6’da yer alan Geçiş Süresince Kullanımına İzin Verilen Beslenme ve Sağlık Be-

yanları sadece bu Yönetmeliğin uyum zorunluluğu ve geçiş hükümleri kapsamında kullanıla-

bilir.

Sağlık beyanları için kullanım koşulları

MADDE 7 – (1) Gıdanın etiketi, tanıtımı veya reklâmında sağlık beyanı yapılabilmesi

için gıdanın besin öğesi profili açısından aşağıdaki koşullardan en az ikisine bir arada sahip

olması zorunludur:

a) Bileşiminde en fazla 100 mg/100 kcal sodyum bulunan.

b) İçerdiği enerjinin en fazla %10’u doymuş yağ asitlerinden gelen.

c) İçerdiği enerjinin en fazla %10’u ilave şekerden gelen.

ç) Doğal olarak bileşiminde en az 55 mg/100 kcal kalsiyum bulunan.

(2) Takviye edici gıdalarda bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümler göz önünde bu-

lundurulmaksızın, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uyulması şartıyla sağlık beyanları ya-

pılabilir.

(3) Hacmen %1,2 den fazla alkol içeren içeceklerde sağlık beyanı yapılamaz. Bu ürün

grubu için sadece enerji miktarının azaltılmasına ilişkin beslenme beyanı yapılabilir.

Genel koşullar

MADDE 8 – (1) Beslenme veya sağlık beyanının yapılabilmesi için aşağıda belirlenen

koşulların sağlanması gerekir:

a) Hakkında beyan yapılan bir besin öğesinin veya diğer öğenin bir gıdada veya gıda

grubunda bulunması, bulunmaması veya miktarının azaltılmasının, genel kabul görmüş bilimsel

kanıtlarla ortaya konulan, yararlı bir besleyici veya fizyolojik etkisinin olduğunun gösterilmesi.

b) Hakkında beyan yapılan besin öğesi veya diğer öğenin son üründe;

1) İlgili mevzuatta tanımlanan belirgin miktarı veya belirgin miktarın mevzuatla belir-

lenmediği durumlarda, genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla ortaya konulan, besleyici veya

fizyolojik etkiyi sağlayacağı iddia edilen miktarda bulunması,

2) Bulunmaması veya genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla ortaya konulan, besleyici

veya fizyolojik etkiyi sağlayacak kadar azaltılmış miktarda olması,
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c) Uygulanabilir olduğu durumlarda, hakkında beyan yapılan besin öğesi veya diğer

öğenin vücut tarafından kullanılabilecek formda olması,

ç) Makul olarak tüketilmesi beklenen gıda miktarının, beyan ile ilgili besin öğesi veya

diğer öğeyi (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde bahsedilen miktarlarda sağlaması,

d) Beslenme beyanları için üçüncü bölümde ve sağlık beyanları için dördüncü bölümde

belirlenen özel koşulların sağlanması,

gerekir.

(2) Beslenme veya sağlık beyanlarının kullanımına sadece, ortalama tüketicinin beyan-

da belirtilen yararlı etkileri anlayabilmesi koşuluyla izin verilir.

(3) Beslenme ve sağlık beyanları, kullanım talimatına göre tüketime hazır hale getirilen

gıdayı esas alacak şekilde yapılır.

(4) Beyan koşulu porsiyona göre verilen beslenme veya sağlık beyanları ile ilgili de-

ğerlendirmelerde, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönet-

meliğinin Ek-12’sinde yer alan Gıdaların Porsiyon Büyüklükleri esas alınır. Ürünün tüketim

biriminin porsiyon büyüklüğünden daha az olması durumunda, bir porsiyon için belirlenen be-

yan koşulu ürünün tüketim biriminde sağlanır.

(5) Gıdanın günlük tüketim miktarı üzerinden sağlık beyanı yapılan gıda, beyan edilen

etkiyi günlük normal olarak tüketilmesi beklenen miktarlarda göstermelidir. Gerektiğinde bu

miktarlar Bakanlıkça belirlenir.

Beyanlar için bilimsel doğrulama

MADDE 9 – (1) Beslenme ve sağlık beyanları genel kabul görmüş bilimsel kanıtlara

dayanır ve bunlarla doğrulanır.

(2) Beslenme veya sağlık beyanı yapan gıda işletmecisi, yaptığı beyanın bu Yönetme-

liğe uygunluğunu kanıtlamak zorundadır.

(3) Bakanlık, ürünü piyasaya arz eden gıda işletmecisinden bu Yönetmeliğe uygunlu-

ğunu gösteren ilgili tüm bilgi ve belgeleri sunmasını talep edebilir.

Beslenme bildirimi

MADDE 10 – (1) Markaya özgü olmayan gıdaya ilişkin genel reklam veya tanıtımlar

hariç olmak üzere, beslenme veya sağlık beyanı yapılan ürünlerde beslenme bildirimi zorun-

ludur. Verilen bilgiler, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yö-

netmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri içerir. Türk Gıda Kodeksi

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci ve

ikinci fıkrasında belirtilen bir besin öğesine ilişkin beslenme veya sağlık beyanında bulunul-

duğunda besin öğesinin miktarı TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetme-

liğinin 36 ncı, 37 nci, 38 inci, 40 ıncı ve 41 inci maddelerine uygun olarak belirtilir.

(2) Beslenme bildiriminde yer almayan ancak bir beslenme veya sağlık beyanı ile ilişkili

maddenin miktarı, beslenme bildirimi ile aynı görüş alanı içinde yer alacak şekilde ve Türk

Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 36 ncı, 37 nci ve

38 inci maddelerine göre belirtilir. Söz konusu maddenin miktarı belirtilirken uygun ölçü bi-

rimleri kullanılır.

(3) Takviye edici gıdalar için beslenme bildirimi, ilgili gıda kodeksi hükümlerine uygun

olarak yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Beslenme Beyanları

Özel koşullar

MADDE 11 – (1) Gıdaların etiketi, tanıtımı veya reklâmında, sadece Ek-1’de yer alan

Beslenme Beyanları, koşullarına uygun olmak kaydı ile yer alabilir.

(2) Ek-1’de yapılacak değişiklikler için, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyo-

nun görüşüne başvurulabilir.

(3) Bir gıda, beslenme beyanı yapabilme koşullarını doğal bileşiminde bulunan bir besin

öğesi veya diğer öğe ile karşılıyorsa, beslenme beyanının önüne “doğal olarak/doğal” ibaresi

eklenebilir.

Karşılaştırmalı beslenme beyanları

MADDE 12 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla karşılaştırmalı beslenme beyanı, ürün çeşitliliği de

dikkate alınarak sadece aynı kategorideki aynı ürün adına sahip gıdalar arasında yapılabilir.

Gıdada bulunan bir besin öğesinin miktarındaki ve/veya gıdanın enerji değerindeki fark belir-

tilir ve karşılaştırmalı beyan aynı miktardaki gıda için yapılır. Ek-1’de yer alan Beslenme Be-

yanları ve Beyan Koşullarında sadece artırılmış veya azaltılmış olanlar için karşılaştırmalı bes-

lenme beyanı yapılabilir.

(2) Karşılaştırmalı beslenme beyanları, söz konusu gıdanın bileşimini, diğer markalara

ait gıdalar da dâhil olmak üzere, beslenme beyanı bulundurmalarına izin verilmeyen aynı ka-

tegorideki gıdalarla karşılaştıracak şekilde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Beyanları

Özel koşullar

MADDE 13 – (1) Sağlık beyanları, ikinci bölümdeki genel gerekliliklere ve bu bölüm-

deki özel gerekliliklere uymadığı ve bu Yönetmeliğe göre izin verilerek 16 ncı ve 17 nci mad-

delerde bahsedilen Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5'te yer alan beyan listelerine dahil edilmediği sü-

rece kullanılmaz.

(2) Sağlık beyanları, aşağıdaki bilgilerin etikette veya etiketin olmadığı durumlarda su-

num ve reklamda yer alması koşuluyla kullanılır:

a) Dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşamın önemini belirten ifade.

b) Beyan edilen faydalı etkinin sağlanması için tüketilmesi gereken gıda miktarı ve tü-

ketim şekli.

c) Gerektiğinde, bu gıdayı tüketmemesi gerekenler için uyarı mesajı.

ç) Fazla tüketilmesi durumunda sağlığı olumsuz etkileyebilecek gıdalar için uygun bir

uyarı.
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(3) Besin öğesinin ya da gıdanın sağlık üzerine genel faydalarına ilişkin beyanlar, 16 ncı

ve 17 nci maddelerinde bahsedilen Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5'te yer alan özel bir sağlık beya-

nının koşulunun karşılanması ve ilgili beyanın da yapılması şartıyla kullanılabilir.

(4) Bakanlık, gerektiğinde bu maddenin uygulanmasına ilişkin kılavuzlar yayımlar.

Tıp, beslenme veya diyetetik ile ilgili meslek örgütlerinin ve sağlıkla ilgili yardım

kuruluşlarının tavsiye veya önerileri

MADDE 14 – (1) Tıp, beslenme veya diyetetik ile ilgili meslek örgütleri ile sağlıkla

ilgili yardım kuruluşlarının sağlık beyanları ile ilgili tavsiye veya önerilerine ilişkin başvurular

Bakanlıkça değerlendirilir.

Belirli sağlık beyanlarının kullanımına ilişkin kısıtlamalar

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki sağlık beyanlarına kesinlikle izin verilmez:

a) Gıdanın tüketilmemesi durumunda sağlığın olumsuz etkilenebileceğini ileri süren

beyanlar.

b) Kilo/ağırlık kaybının miktarına veya oranına atıfta bulunan beyanlar.

c) Bireysel doktorların veya sağlık profesyonellerinin ve 14 üncü maddenin birinci fık-

rasında belirtilmeyen diğer kuruluşların tavsiyelerine atıfta bulunan beyanlar.

Hastalık riskinin azaltılmasına, çocukların gelişimi ve sağlığına ilişkin beyanlar

dışındaki sağlık beyanları

MADDE 16 – (1) Hastalık riskinin azaltılmasına, çocukların gelişimi ve sağlığına iliş-

kin beyanlar dışındaki sağlık beyanları;

a) Bir besin öğesinin veya diğer öğenin; vücudun büyümesi, gelişimi ve fonksiyonları

üzerindeki rolüne veya,

b) Psikolojik ve davranışsal fonksiyonlara veya,

c) İncelme veya kilo/ağırlık kontrolü veya açlık hissinin azaltılması veya tokluk hissinin

artırılması veya diyetten sağlanan enerjinin azaltılmasına,

atıfta bulunan beyanlardır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sağlık beyanları;

a) Genel kabul görmüş bilimsel kanıtlara dayandırılan veya,

b) Yeni geliştirilmiş bilimsel kanıtlara ve/veya koruma altına alınan tescilli verilere da-

yandırılan,

beyanlar olabilir.

(3) Bu madde kapsamındaki beyanlar, hastalık riskinin azaltılmasına ilişkin beyanlar,

çocukların gelişimi ve sağlığına ilişkin beyanlar ve koruma altına alınan tescilli verilere da-

yandırılan beyanlar hariç olmak üzere, Ek-2’de yer alır.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yer alan sağlık beyanlarında,

Genel Müdürlüğün kendi inisiyatifi veya bir gıda işletmecisi veya ilgili gıda işletmecilerini

temsil eden bir kuruluş tarafından yapılan başvuru üzerine, değişiklik yapılabilir. Bu kapsam-

daki değişikler için, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.
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(5) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sağlık beyanlarının Ek-2’ye

veya Ek-5’e dâhil edilmesi için Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde,

21 inci maddede belirlenen prosedür uygulanır.

Hastalık riskinin azaltılmasına, çocukların gelişimi ve sağlığına ilişkin beyanlar

MADDE 17 – (1) Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’te yer alan beyanlar bu Yönetmelikteki tüm ge-

rekli kullanım koşullarına uyulması şartıyla, TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilen-

dirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına bakılmaksızın kullanılabilir. Ancak

Ek-5’te yer alan beyanlar sadece başvuru sahibi tarafından kullanılabilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki beyanların Ek-3 veya Ek-4 veya Ek-5’e

dâhil edilmesi için Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde, 18 inci, 19 uncu,

20 nci ve 22 nci maddelerde belirlenen prosedür uygulanır.

(3) Hastalık riskinin azaltılmasına ilişkin sağlık beyanları için, bu Yönetmelikte yer

alan genel gerekliliklere ve bu maddenin birinci fıkrasındaki özel gerekliliklere ek olarak, ürün

etiketlemesinde veya sunumu veya reklamında beyanda atıf yapılan hastalığın çoklu risk fak-

törlerinin olduğunu ve bu risk faktörlerinden birini değiştirmenin yararlı bir etkisinin olabileceği

veya olmayabileceğini belirten bir ifade yer alır.

Sağlık beyanlarına ilişkin izin başvurusu

MADDE 18 – (1) Sağlık beyanlarına ilişkin izin başvurusu Genel Müdürlüğe yapılır.

(2) Başvurunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, başvuru

sahibi başvurunun alındığı konusunda resmi yazı ile bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede, baş-

vurunun teslim alındığı tarih de belirtilir.

(3) Genel Müdürlük, başvuruya ilişkin bilimsel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulması

halinde, başvuru sahibi tarafından sunulan başvuruyu ve diğer ilave bilgileri Bilimsel Komisyon

marifetiyle değerlendirir. Sunulan başvuru geçerli ise, Genel Müdürlük tarafından Bilimsel

Komisyonun gündemine taşınır.

(4) Sağlık beyanlarına ilişkin izin başvurusu aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir:

a) Başvuru sahibinin adı ve adresi.

b) Hakkında sağlık beyanı yapılan besin öğesi veya diğer öğe veya gıda veya gıda gru-

bunun adı ve özellikleri.

c) Mevcut olması durumunda bağımsız ve akademik incelemeden geçmiş çalışmalar

da dâhil olmak üzere, sağlık beyanına yönelik olarak gerçekleştirilmiş çalışmaların birer kop-

yası ve sağlık beyanının bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olduğunu gösteren diğer

mevcut materyaller.

ç) Gerektiğinde, tescilli olarak değerlendirilmesi talep edilen bilgilere ilişkin bilgilen-

dirme ve söz konusu talebin doğrulanabilir gerekçesi.

d) Sağlık beyanı ile ilgili diğer bilimsel çalışmaların birer kopyası.

e) Duruma göre özel kullanım koşulları da dâhil olmak üzere, izin verilmesi istenen

sağlık beyanının ifade şekline ilişkin öneri.

f) Başvurunun özeti.
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(5) Genel Müdürlük, başvurunun bilimsel değerlendirme için hazırlanması ve sunulması

konusunda gıda işletmecilerine yardımcı olmak amacıyla teknik kılavuzlar yayımlayabilir.

Bilimsel komisyonun görüşü

MADDE 19 – (1) Bilimsel Komisyon, geçerli bir başvurunun kendisine ulaştığı tarihten

itibaren beş ay içinde görüşünü oluşturur. Bu süre, Bilimsel Komisyonun başvuru sahibinden

bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi ek bilgi talep etmesi durumunda, istenen bilgi-

lerin Bilimsel Komisyona ulaştığı tarihten itibaren iki ay uzatılır.

(2) Bilimsel Komisyon gerekli durumlarda, başvuru sahibinden, belirli bir süre içinde

sunulmak üzere, başvuruda yer alan bilgilere ilave yapmasını talep edebilir.

(3) Bilimsel Komisyon görüşünü oluştururken aşağıdakileri doğrular:

a) Sağlık beyanının bilimsel kanıtlarla doğrulandığını.

b) Sağlık beyanının ifade şeklinin bu Yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun olduğunu.

(4) Sağlık beyanına izin verilmesi yönünde bir görüş belirtilmesi halinde, Bilimsel Ko-

misyonun görüşü aşağıdakileri içerir:

a) Başvuru sahibinin adı ve adresi.

b) Hakkında sağlık beyanı yapılan besin öğesi veya diğer öğe veya gıda veya gıda gru-

bunun adı ve özellikleri.

c) Duruma göre özel kullanım koşulları da dâhil olmak üzere, izin verilmesi istenen

sağlık beyanının ifade şekline ilişkin öneri.

ç) Gerekli durumlarda, gıdanın tüketimine ilişkin koşullar veya kısıtlamalar ve/veya

etikette veya reklamda sağlık beyanına eşlik etmesi gereken ilave açıklamalar veya uyarılar.

(5) Bilimsel Komisyon, sağlık beyanının nasıl değerlendirildiğini anlatan ve görüşünün

gerekçelerini ve görüşünü dayandırdığı bilgileri açıklayan bir raporu da kapsayacak şekilde,

görüşünü Genel Müdürlük vasıtasıyla kamuoyunun görüşüne açar. Başvuru sahibi ve diğer

ilgili taraflar, Bilimsel Komisyonun görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir.

Başvurunun sonuçlandırılması

MADDE 20 – (1) Bilimsel Komisyon görüşünün oluşturulmasından itibaren iki ay için-

de, Bilimsel Komisyonun bu görüşü ve değerlendirilen konu ile ilgili diğer hususlar da dikkate

alınarak gerekli görülmesi halinde, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre mevzuat değişikliği

taslağı hazırlanır.

(2) Başvuru sahibinin tescilli verinin korunması yönünde bir talebinin olduğu durum-

larda, başvuru sahibi lehine beyanın kullanımının kısıtlanması için aşağıdaki yol izlenir:

a) Beyan Ek-5’e dâhil edilir. Böyle bir durumda, beyanın başvuru sahibi tarafından kul-

lanılması için verilen süre beş yıl sonra sona erer.

b) Beş yıllık süre bitmeden önce beyanın halen bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun

olup olmadığı değerlendirilir, uygun görülmesi halinde süre bittikten sonra kullanım ile ilgili

kısıtlamanın kaldırılması için beyanın, türüne göre Ek-2 veya Ek-3 veya Ek-4’e taşınması yö-

nünde mevzuat değişikliği taslağı hazırlanır.
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(3) Başvuru sahibi, alınan karar ile ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından iki ay içinde

bilgilendirilir.

(4) Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’e dâhil edilen sağlık beyanları, kullanım koşullarına uygun ola-

rak tüm gıda işletmecileri tarafından kullanılabilir. Ek-5’te yer alan sağlık beyanları ise, kulla-

nım koşullarına uymak şartıyla, sadece ilgili başvuru sahibi tarafından kullanılabilir.

(5) Bir sağlık beyanının kullanımına izin verilmesi, söz konusu gıdaya ilişkin olarak

herhangi bir gıda işletmecisinin genel hukuki ve cezai sorumluluğunu azaltmaz.

Yeni geliştirilmiş bilimsel kanıtlara dayanan sağlık beyanlarına ilişkin başvuru ve

bilimsel komisyonun görüşü

MADDE 21 – (1) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren, ancak

Ek-2’de yer almayan bir sağlık beyanını kullanmak isteyen gıda işletmecisi, bu beyanın Ek-2

veya Ek-5’e dâhil edilmesi için başvuruda bulunabilir.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen başvurular Genel Müdürlüğe yapılır.

(3) Başvurunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, başvuru

sahibi başvurunun alındığı konusunda resmî yazı ile bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede, baş-

vurunun teslim alındığı tarih de belirtilir.

(4) Başvuru 18 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgileri ve talebin gerek-

çelerini içerir.

(5) Genel Müdürlük, başvuruya ilişkin bilimsel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulması

halinde başvuru sahibi tarafından sunulan başvuruyu ve diğer ilave bilgileri Bilimsel Komisyon

marifetiyle değerlendirir. Sunulan başvuru geçerli ise, Genel Müdürlük tarafından Bilimsel

Komisyonun gündemine taşınır. Bilimsel Komisyon, geçerli bir başvurunun kendisine ulaştığı

tarihten itibaren beş ay içinde görüşünü oluşturur. Bu süre, Bilimsel Komisyonun başvuru sa-

hibinden ilave bilgi talep etmesi durumunda, istenen bilgilerin Bilimsel Komisyona ulaştığı

tarihten itibaren bir ay uzatılabilir. Böyle bir durumda, başvuru sahibi talep edilen bilgiyi Bi-

limsel Komisyonun talebini aldığı tarihten itibaren on beş gün içinde sağlar.

(6) 19 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları, duruma göre bu madde kapsamındaki

sağlık beyanlarına da uygulanır.

(7) Bilimsel Komisyonun yaptığı bilimsel değerlendirmenin ardından oluşturduğu gö-

rüşün, beyanın Ek-2 veya Ek-5’e dâhil edilmesi yönünde olması halinde, Bilimsel Komisyonun

görüşünün oluşturulduğu tarihten itibaren iki ay içinde, Bilimsel Komisyonun görüşü ve de-

ğerlendirilen konu ile ilgili diğer hususlar da dikkate alınarak Türk Gıda Kodeksi Hazırlama

Yönetmeliğine uygun olarak karar verilir.

(8) Başvuru sahibinin, tescilli verinin korunması yönünde bir talebinin olduğu durum-

larda, 20 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

İzin verilen sağlık beyanlarının değiştirilmesi, askıya alınması ve iptali

MADDE 22 – (1) Gıda işletmecileri, bu Yönetmeliğin izin verilen sağlık beyanlarını

içeren eklerinden herhangi birinde yer alan bir beyan için değişiklik yapılmasına yönelik baş-

vuruda bulunabilir. Duruma göre 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci madde hükümlerinde be-

lirlenen prosedürler uygulanır.
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(2) Bilimsel Komisyon, kendi insiyatifi ile veya Genel Müdürlüğün talebi üzerine,

16 ncı ve 17 nci maddede belirtilen eklerde yer alan bir sağlık beyanının bu Yönetmelikteki

koşulları halen karşılayıp karşılamadığı ile ilgili görüş oluşturabilir. Bilimsel Komisyon oluş-

turduğu bu görüşü, Genel Müdürlük vasıtasıyla kamuoyunun görüşüne açar. İlgili taraflar,

Bilimsel Komisyonun görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir.

(3) Genel Müdürlük, Bilimsel Komisyonun görüşünü mümkün olan en kısa sürede in-

celer. Gerektiğinde, 20 nci ve 21 inci maddede belirtilen prosedürlere uygun olarak daha önce

izin verilmiş olan sağlık beyanı değiştirilir, askıya alınır veya iptal edilir.

Verilerin korunması

MADDE 23 – (1) 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre izin başvurusu sırasında

sunulan bilimsel veriler ve diğer bilgiler, sonraki başvuru sahibi önceki başvuru sahibi ile bu

veriler ve bilgilerin kullanılabileceği konusunda anlaşmaya varmamışsa, aşağıdaki durumlarda

sağlık beyanının kullanımına izin verildiği tarihten itibaren beş yıl süresince sonraki başvuru

sahibinin yararına kullanılamaz:

a) Bilimsel veriler ve diğer bilgilerin önceki başvuru sahibi tarafından başvurunun ya-

pıldığı sırada tescilli olarak belirtilmiş olması.

b) Önceki başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı sırada tescilli veri için özel bir re-

ferans gösterme hakkına sahip olması.

c) Önceki başvuru sahibi tarafından sunulan tescilli veri olmaksızın sağlık beyanına

izin verilememiş olması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen beş yıllık süre bitmeden ve söz konusu sağlık beyanının

türüne göre Ek-2 veya Ek-3 veya Ek-4’e dâhil edilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmadan,

sonraki başvuru sahibi, önceki başvuru sahibi tarafından tescilli olarak belirtilen veriyi referans

gösterme hakkına sahip değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık Beyanlarına İlişkin Başvuru Kuralları

Başvurunun konusu

MADDE 24 – (1) Bu bölümde belirlenen kurallar, 18 inci ve 21 inci maddeye göre su-

nulan başvurular için geçerlidir.

Başvurunun kapsamı

MADDE 25 ‒ (1) Her bir başvuru, sadece bir besin öğesi veya diğer öğe veya gıda

veya gıda grubu ile beyan edilen tek bir etki arasındaki ilişkiyi kapsar.

Sağlık beyanının türü

MADDE 26 ‒ (1) Başvurunun, 16 ncı ve 17 nci maddelerde belirtilen sağlık beyanı

türlerinden hangisi ile ilgili olduğu belirtilir.

Tescilli veriler

MADDE 27 ‒ (1) 18 inci maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen tescilli

veri olarak değerlendirilmesi talep edilen bilgiler ve bunlara ilişkin doğrulanabilir gerekçeler,

başvurunun ayrı bir bölümünde sunulur.
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Bilimsel çalışmalar

MADDE 28 ‒ (1) 18 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen

çalışmalar ve diğer materyaller;

a) Öncelikli olarak insanlarda yapılan çalışmalardan,

b) Farklı çalışma türlerinden elde edilebilen kanıtların göreceli gücünü yansıtacak şe-

kilde çalışma dizaynlarının hiyerarşisine göre,

oluşur.

Kullanım koşulları

MADDE 29 ‒ (1) 18 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi gereğince, sağlık be-

yanının ifade şekline ilişkin öneri ile birlikte sunulacak olan kullanım koşulları aşağıdaki hu-

susları içerir:

a) Sağlık beyanının hedef kitlesi.

b) Beyan edilen yararlı etkinin sağlanması için gerekli olan besin öğesi veya diğer öğe

veya gıda veya gıda grubunun miktarı ve tüketim şekli.

c) Gerekli durumlarda, hakkında sağlık beyanı yapılan besin öğesi veya diğer öğe veya

gıda veya gıda grubunu tüketmekten kaçınması gereken kişilere yönelik açıklama.

ç) Aşırı şekilde tüketildiğinde sağlık açısından risk oluşturabilecek besin öğesi veya di-

ğer öğe veya gıda veya gıda grubuna ilişkin uyarı.

d) Kullanıma ilişkin diğer kısıtlamalar ve hazırlama ve/veya kullanıma ilişkin talimatlar.

Teknik kurallar

MADDE 30 ‒ (1) Başvuru, Ek-7’de yer alan Sağlık Beyanlarına İlişkin Başvuruların

Hazırlanması ve Sorulması ile İlgili Teknik Kurallara uygun şekilde hazırlanır ve sunulur.

Başvurunun geçerliliğinin kontrolü

MADDE 31 ‒ (1) Başvurunun geçerliliği Genel Müdürlük tarafından kontrol edilir.

Genel Müdürlük bu amaçla, 18 inci veya 21 inci maddeye göre sunulan başvuruların 18 inci

maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgi ve verileri içerdiğini teyit eder.

(2) Genel Müdürlük ayrıca sağlık beyanının;

a) 18 inci madde kapsamında sunulan başvurular için, hastalık riskinin azaltılmasına

ilişkin bir sağlık beyanı veya çocukların gelişimi ve sağlığına ilişkin bir sağlık beyanı olduğunu,

b) 21 inci madde kapsamında sunulan başvurular için, çocukların gelişimi ve sağlığına

ilişkin sağlık beyanları hariç olmak üzere, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde be-

lirtilen bir sağlık beyanı olduğunu,

teyit eder.

Başvuruların geri çekilmesi

MADDE 32 ‒ (1) 18 inci veya 21 inci madde kapsamında sunulan bir başvuru, Bilimsel

Komisyonun 19 uncu maddenin birinci fıkrasına göre veya 21 inci maddeye göre görüşünü

karara bağlayacağı tarihe kadar, başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir.
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(2) Bir başvurunun geri çekilmesine ilişkin talep Genel Müdürlüğe iletilir.

(3) Geri çekme talebinin Genel Müdürlüğe ulaşmasını takiben Bilimsel Komisyona bil-

gi verilir. Bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak iletilen geri çekme talebi Bilimsel Ko-

misyona bildirildiğinde, işlem süreci sona erdirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin düzenlemeler

MADDE 33 ‒ (1) Gerek görüldüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasına yö-

nelik hazırlanacak talimat veya kılavuzlar, Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik, Gıdalarda Yapılan Beslenme ve Sağlık Beyanları

Hakkında 20/12/2006 tarihli ve (AT) 1924/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım

MADDE 35 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göster-

mekte olan gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak

zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü

sonuna kadar piyasada bulunabilir.

(2) Birinci fıkra hükümleri ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerlidir.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletme-

cileri, Yönetmelikte belirtilen geçiş süreleri içinde Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya

kadar 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

Yürürlük

MADDE 36 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Bilimsel Komisyona atıf yapan 18 ila 32 nci maddeleri 1/7/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ
BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil

gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Özellikle gıdaların etiketlenmesi olmak üzere, gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili

genel kuralları, gereklilikleri ve sorumlulukları belirlemektedir.
b) Yeni bilgilendirme gereklilikleri ile sonradan oluşabilecek gelişmelere karşılık veri-

lebilmesi amacıyla yeterli esnekliğin sağlanması ihtiyacı dikkate alınarak gıda hakkında bilgi-
lendirme usulleri ve tüketicinin bilgilenme hakkının garanti altına alınmasını sağlayacak ted-
birleri ortaya koymaktadır.

(2) Bu Yönetmelik, gıda zincirinin tüm aşamalarında, gıda işletmecilerine uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik, toplu tüketim yerleri tarafından sunulan gıdalar dâhil olmak üzere

son tüketiciye sunulması amaçlanan tüm gıdaları, toplu tüketim yerlerine yönelik olarak ha-
zırlanan gıdaları ve gıda işletmecileri arasında arz edilen gıdaları kapsar.

(4) Bu Yönetmelik hükümleri, yatay ve dikey gıda kodeksinde yer alan etiketlemeye
ilişkin hükümler ve belirli gıdalar için yürürlükte olan özel mevzuatta belirlenen etiketleme
gereklilikleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 27 nci, 28 inci, 32 nci
ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki, 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesindeki, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki ile
26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak
aşağıda yer alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alışılagelen ad: Açıklamaya ihtiyaç duyulmaksızın tüketiciler tarafından gıdanın adı

olarak kabul edilen adı,
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b) Ana bileşen: Gıdanın %50’sinden fazlasını oluşturan veya tüketici tarafından genel-
likle gıdanın adı ile ilişkilendirilen ve çoğu zaman miktarının belirtilmesi gereken bileşeni veya
bileşenleri,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Besin öğesi: Protein, karbonhidrat, yağ, lif, sodyum ve Ek-9 Bölüm 1’de yer alan

vitaminler ve mineraller ile bu gruplara ait olan veya bu gruplardan birinin öğeleri olan mad-
deleri,

d) Bileşen: Bir gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş bir
formda da olsa son üründe bulunan aroma vericiler, gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri de
dâhil herhangi bir madde veya ürünü ve bileşik bileşenin herhangi bir bileşenini,

e) Bileşik bileşen: Kendisi birden fazla bileşenin ürünü olan bileşeni,
f) Buğday: Triticum cinslerinden herhangi birini,
g) Dış ambalaj: Hazır ambalajlı gıdaların gıda işletmecileri arasında taşınması veya bu

yerlerde depolanması sırasında koruma veya taşıma amacıyla içine konulduğu ambalajı,
ğ) Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıda: Son tüketiciye veya

toplu tüketim yerlerine;
1) Fırıncılık ve pastacılık ürünleri dışındaki gıdalar ile ilgili olarak; perakendeci tara-

fından ambalajlandığı tesiste veya bu perakendeci tarafından kullanılan mobil bir araçta ya da
hareketli bir tezgâhta satılmak üzere, aynı perakendeci tarafından ambalajlanarak,

2) Fırıncılık ve pastacılık ürünleri ile ilgili olarak (“(1) numaralı alt bentte belirtildiği
şekilde satılmak üzere, perakendeci tarafından ambalajlanarak”, “Üreticisi tarafından üretildiği
tesiste satılmak üzere, yine üreticisi tarafından hazır ambalajlı hale getirilerek”) sunulan gıdayı,

h) Etiket: Gıdanın ambalajının veya kabının üzerine yazılmış, basılmış, şablon ile ba-
sılmış, işaretlenmiş, kabartma ile işlenmiş, soğuk baskı ile basılmış, yapıştırılmış veya ilişti-
rilmiş olan herhangi bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları,

ı) Etiketleme: Gıdaya eşlik eden veya atıfta bulunan herhangi bir ambalaj, belge, bildi-
rim veya etiket üzerinde yer alan, gıda ile ilgili herhangi bir yazı, bilgi, ticari marka, resimli
unsur veya işaretleri,

i) Gıda enzimi: Bitki, hayvan veya mikroorganizmalardan veya bir fermantasyon pro-
sesinden elde edilen ürün dâhil olmak üzere belirli bir biyokimyasal reaksiyonu katalizleyebilen
bir veya daha fazla enzimi içeren ve gıdanın üretimi, işlenmesi, hazırlanması, muamelesi, am-
balajlanması, nakliyesi veya depolanmasının herhangi bir aşamasında teknolojik bir amaçla
gıdaya ilave edilen ürünleri,

j) Gıda hakkında bilgilendirme: Bir etiket veya gıdaya eşlik eden diğer materyal veya
modern teknoloji araçları ile sözlü iletişimi de kapsayan diğer araçlar vasıtasıyla son tüketiciye
sunulan ve gıda ile ilgili olan bilgilendirmeyi,

k) Gıda hakkında bilgilendirme mevzuatı: Belirli gıda gruplarına veya özel durumlarda
tüm gıdalara uygulanabilen genel nitelikli kurallar ve sadece özel gıdalara uygulanan kurallar
dahil gıdalar hakkında bilgilendirmeyi ve özellikle etiketlemeyi kapsayan düzenlemeleri,

l) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme: İlgili mevzuat gereğince son tüketiciye sağ-
lanması gereken bilgileri,

m) Gıda onay numarası: Bakanlıkça belirlenen ve belli bir onay işlemine tabi olan gı-
daların özel mevzuatında belirtildiği şekilde kodlanacak olan numarayı,

n) Gluten: Bazı bireylerin duyarlı oldukları, suda ve 0,5 M sodyum klorür çözeltisinde
çözünmeyen ve buğday, çavdar, arpa, yulaf veya bunların melez çeşitlerinden ve türevlerinden
gelen bir protein fraksiyonunu,
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o) Görüş alanı: Bir ambalajın, tek bir bakış noktasından okunabilen tüm yüzeylerini,
ö) Hazır ambalajlı gıda: Tüketicinin talebi doğrultusunda satış yapılan işletmede am-

balajlanan gıdalar veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilen gıdalar hariç olmak
üzere; her durumda açılmadan veya değiştirilmeden içeriği değiştirilemeyecek şekilde, ambalajı
gıdayı tamamen veya sadece kısmen kaplayan, son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine bu şe-
kilde sunulan gıda ve satışa sunulmadan önce içine konulduğu ambalajdan oluşan herhangi bir
tek birimi,

p) Menşe ülke: Gıdanın,  27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 ila
21 inci madde hükümleri çerçevesinde belirlenen menşe ülkesini,

r) Net miktar: Ambalajlı gıdanın, ambalaj malzemesi ve gıda ile birlikte ambalajlanan
diğer malzemeler hariç miktarını,

s) Okunabilirlik: Bilgilendirmenin; punto büyüklüğü, harf aralığı, satır aralığı, çizgi ge-
nişliği, yazı rengi, yazı karakteri, harflerin yükseklik-genişlik oranı, malzemenin yüzeyi ve
baskı ile zemin arasında belirgin kontrastın yanı sıra çeşitli unsurlar vasıtasıyla belirtildiği ve
genel nüfus için görsel olarak erişilebilir fiziksel görünümünü,

ş) Özel beslenme amaçlı gıda: İlgili gıda kodeksinde tanımlanan gıdaları,
t) Parti: Gıdanın ilgili gıda kodeksinde tanımlanan satış birimleri topluluğunu,
u) Reklam: Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak, bir mal veya hizmetin

satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna et-
mek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri
yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruları,

ü) Resmî ad: Gıdanın Türk Gıda Kodeksi kapsamında belirlenen adını,
v) Son tüketim tarihi: Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan

sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebile-
ceği son tarihi,

y) Süzme ağırlığı: Sıvı ortam içinde satışa sunulan katı gıdanın, sıvı kısmı uygun yön-
temlerle ayrıldıktan sonraki net miktarını,

z) Tanımlayıcı ad: Gıdanın ve gerektiğinde kullanımının tanımlanmasını, tüketicilerin
gıdanın gerçek doğasını anlamasını ve karıştırılabileceği diğer gıdalardan ayırt etmesini sağ-
layan yeterince açık olan adı,

aa) Tasarlanmış nanomateryal: 100 nanometreden büyük boyutlarda olabilen fakat nano
boyut karakteristiğini (bahse konu malzemenin geniş spesifik yüzey alanı ile ilgili olan ve/veya
aynı malzemenin nano hali olmayan cinsinden farklı spesifik fizikokimyasal özellikleri içeren)
koruyan agregat, aglomerat veya yapılar içeren, bir çoğunun bir veya daha fazla boyutu 100 nm
veya daha az olan, içinde veya yüzeyde bulunan ayrı fonksiyonel parçalardan oluşan veya bir
veya daha fazla boyutu 100 nm veya daha az olan ve özel bir amaç için üretilen malzemeyi,

bb) Tavsiye edilen tüketim tarihi: Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine
has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihi,

cc) Temel görüş alanı: Bir ambalajın, tüketici tarafından ilk bakışta yüksek bir olasılıkla
görülmesi beklenen, gıdanın karakteri ve doğası ve uygulanabilirse markasına dayanarak tü-
keticinin ürünü hemen tanımasına imkân veren ve birden fazla bulunması halinde gıda işlet-
mecisi tarafından seçilen görüş alanını,

çç) Toplu tüketim yeri: Gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve tüketilmek üzere son
tüketiciye sunulduğu; mobil araçlar veya sabit veya hareketli tezgahlar da dahil olmak üzere
hazır yemek hizmeti veren restoranlar, kantinler, okullar ve hastaneler gibi işletmeleri,

Sayfa : 966                             RESMÎ GAZETE             26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)



dd) Uzaktan iletişim araçları: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun ‘mesafeli sözleşmeler’ ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdayı
tedarik eden ile tüketicinin fiziksel olarak karşı karşıya gelmeden, aralarında anlaşmaya varmak
için kullanabildikleri herhangi bir aracı,

ifade eder.
(3) Bu Yönetmelikte beslenme bildirimi ile ilgili geçen;
a) ‘Beslenme yönünden etiketleme’ veya ‘beslenme bildirimi’:
1) Enerji değeri veya,
2) Enerji değeri ve sadece besin öğelerinden bir veya birden fazlası (“Yağ (doymuş yağ,

tekli doymamış yağ, çoklu doymamış yağ, trans yağ)”, “Karbonhidrat (şekerler, polioller, ni-
şasta)”, “Tuz”, “Lif”, “Protein”, “Ek-9 Bölüm 1’de yer alan ve bu ekte tanımlanan belirgin
miktarlarda bulunan vitamin ve mineraller”),

hakkındaki bilgileri içeren bildirimi,
b) Çoklu doymamış yağ: Cis, cis-metilen kesintili iki veya daha fazla çift bağ içeren

yağ asitlerini,
c) Doymuş yağ: Çift bağ içermeyen yağ asitlerini,
ç) Karbonhidrat: Polioller de dâhil olmak üzere, insan vücudunda metabolize olan her-

hangi bir karbonhidratı,
d) Lif: İnsan ince bağırsağında sindirilemeyen, emilemeyen ve üç veya daha fazla mo-

nomerden oluşan;
1) Tüketilen gıdada doğal olarak bulunan yenilebilir karbonhidrat polimerlerini,
2) Gıda hammaddelerinden fiziksel, kimyasal veya enzimatik yolla elde edilen ve fay-

dalı fizyolojik etkiye sahip olduğu genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla doğrulanmış olan
yenilebilir karbonhidrat polimerlerini,

3) Faydalı fizyolojik etkiye sahip olduğu genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla doğ-
rulanmış olan yenilebilir sentetik karbonhidrat polimerlerini,

e) Ortalama değer: Belli bir gıdanın içerdiği besin öğesi miktarını en iyi temsil eden ve
mevsimsel değişkenlik, tüketim eğilimleri ve gerçek değerin değişmesine neden olabilecek di-
ğer faktörler ile ilgili kabulleri yansıtan değeri,

f) Poliol (şeker alkol): İkiden fazla hidroksil grubu içeren alkolleri,
g) Porsiyon büyüklüğü: Bir gıdanın, bir defada tüketilmesi beklenen ortalama miktarını,
ğ) Protein: Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, “Protein = Toplam Kjeldahl

Azotu x 6,25” formülü kullanılarak hesaplanan protein içeriğini,
h) Referans alım (RA) oranı: Tüketime hazır haldeki gıdanın 100 g veya 100 ml’sinin

ve/veya bir porsiyonunun veya bir tüketim biriminin, Ek-9 Bölüm 2’deki enerji veya besin
öğeleri için verilen referans alım değerlerinin % olarak ne kadarını karşıladığını,

ı) Şekerler: Polioller hariç olmak üzere, gıdada bulunan tüm monosakkaritler ve disak-
karitleri,

i) Tekli doymamış yağ: Cis formunda bir adet çift bağ içeren yağ asitlerini,
j) Trans yağ: Trans formunda en az bir adet konjuge olmayan (en az bir metilen grubu

kesintili) karbon-karbon çift bağı içeren yağ asitlerini,
k) Tuz: “Tuz = Sodyum x 2,5” formülü kullanılarak hesaplanan tuz eşdeğeri içeriğini,
l) Tüketim birimi: Hazır ambalajlı gıdalar için;
1) Ambalajın veya etiketin üzerinde adedi veya ağırlığı belirtilen ve ambalajın içinde

ağırlıkları aynı olan paket, dilim, adet, draje, tane ve benzeri şekildeki ayrı her bir birimi,

26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 967



2) Porsiyon büyüklüğü belirlenmiş gıdanın Ek-12’de yer alan Gıdaların Porsiyon Bü-
yüklükleri dışındaki tek kullanımlık ambalajda sunulduğu tek birimi,

m) Yağ: Fosfolipidler dâhil olmak üzere tüm lipitleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gıda Hakkında Bilgilendirmenin Genel İlkeleri

Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin ilkeleri

MADDE 5 – (1) Bakanlık, gıda hakkında bilgilendirme mevzuatının gerektirdiği zo-
runlu bilgilendirme kurallarını düzenlerken aşağıdaki özelliklere ilişkin bilgileri esas alır:

a) Gıdanın kimliği ve bileşimi, özellikleri veya diğer nitelikleri.
b) Özellikle belli tüketici gruplarının sağlığına zararlı olabilecek içerik, güvenli kulla-

nım, muhafaza, dayanıklılık ve gıdanın zararlı veya tehlikeli içeriğine ilişkin sonuçları ve risk-
leri içeren sağlık etkisine dair bilgileri içerecek şekilde tüketici sağlığının korunmasını ve gı-
danın güvenilir kullanımını.

c) Özel beslenme ihtiyaçları olanlar dahil tüketicilerin bilinçli olarak seçim yapmasını
sağlayacak besin öğeleri.

(2) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin gerekliliği değerlendirilirken ve tüketici-
lerin bilinçli seçim yapmalarını sağlamak için, tüketicilerin çoğunluğu tarafından özel olarak
önem verilen belirli bilgilere duyulan yaygın ihtiyaç ve güvenilir gıdanın piyasaya arzı dikkate
alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gıda Hakkında Bilgilendirmeye İlişkin Genel Gereklilikler ve Gıda İşletmecilerinin

Sorumlulukları

Temel gereklilik

MADDE 6 – (1) Son tüketici veya toplu tüketim yerlerine yönelik tüm gıdalarda bu
Yönetmeliğin gerektirdiği bilgiler yer alır.

Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar

MADDE 7 – (1) Gıda hakkında bilgilendirme, özellikle;
a) Gıdanın başta doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ül-

kesi, imalat veya üretim metodu olmak üzere başlıca nitelikleri açısından,
b) Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunarak,
c) Tüm benzer gıdalar aynı niteliklere sahip olduğu halde, belli bir gıdanın özel nite-

liklere sahip olduğunu ileri sürerek ve özellikle belirli bileşenler ve/veya besin öğelerinin var-
lığını veya yokluğunu özel olarak vurgulayarak,

ç) Gıdanın bileşiminde doğal olarak bulunan bir öğe veya gıdada normal olarak kulla-
nılan bir bileşen farklı bir öğe veya farklı bir bileşen ile ikame edildiği halde, görünüş, tanım-
lama veya resimli gösterimler vasıtasıyla söz konusu gıdada o öğenin veya o bileşenin varlığını
ima ederek,

yanıltıcı biçimde olamaz.
(2) Gıda hakkında bilgilendirmenin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılır olması

sağlanır.
(3) Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair bil-
gilendirme yapılamaz, bu tür özelliklere atıfta bulunulamaz.
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(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler;  gıdanın rek-
lâmı ile gıdanın tanıtımı; özellikle de şekli, görünüşü veya ambalajı, kullanılan ambalaj mal-
zemesi, düzenlendiği biçim ve sergilenme şekli için de uygulanır.

Sorumluluklar

MADDE 8 – (1) Gıda hakkında bilgilendirmeden, gıdayı kendi adı veya ticari unvanı
altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi, ithal edilen gıda hakkında bilgilendirmeden ise it-
halatçı sorumludur.

(2) Gıda hakkında bilgilendirmeden sorumlu olan gıda işletmecisi, yürürlükte olan gıda
hakkında bilgilendirme mevzuatının gerektirdiği bilgilerin hazır bulunmasını ve doğruluğunu
sağlar.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası dışında kalan ve gıda hakkında bilgilendirmeye müda-
hale etmeyen gıda işletmecileri, sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, yürürlükte olan gıda hak-
kında bilgilendirme mevzuatına uygun olmayan gıdaları tedarik etmezler.

(4) Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler kapsamında, son
tüketiciyi yanıltacak veya tüketicinin korunma düzeyini ve bilinçli seçim yapma şansını azal-
tacak şekilde gıdaya eşlik eden bilgilerde değişiklik yapamaz. Gıda işletmecileri, gıdaya eşlik
eden bilgilerde yaptıkları her değişiklikten sorumludur.

(5) Gıda işletmecileri bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olma-
mak kaydıyla, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler kapsamında, gıda hakkında bilgi-
lendirme mevzuatına ve faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlar ve bu gerekli-
liklerin yerine getirildiğini doğrular.

(6) Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler kapsamında, son
tüketiciye yönelik olan veya toplu tüketim yerlerine arz edilecek olan hazır ambalajlı olmayan
gıdalar ile ilgili olarak, gerektiğinde gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin son tüketiciye su-
nulmasını sağlamak amacıyla gıdayı alan gıda işletmecisine aktarılması gereken bilgileri sağ-
lar.

(7) Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler kapsamında;
a) Son tüketiciye yönelik olan, ancak toplu tüketim yerleri haricinde son tüketiciye sa-

tılmadan önceki bir aşamada piyasaya arz edilen,
b) Toplu tüketim yerlerine yönelik olan ve hazırlama, işleme, parçalama, bölme veya

doğrama işlemleri için toplu tüketim yerlerine arz edilen,
hazır ambalajlı gıdalarla ilgili olarak dördüncü bölümde belirtilen bilgilerin gıdanın

ambalajının üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde veya ticari belgelerin
gıdaya eşlik etmesi veya teslimattan önce veya teslimat sırasında gönderildiği garanti edilebil-
diğinde gıda ile ilgili ticari belgelerin üzerinde bulunmasını sağlar.

(8) Gıda işletmecileri bu maddenin yedinci fıkrasına bakılmaksızın, 9 uncu maddenin
birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgilerin, hazır ambalajlı gıdaların
piyasaya arz edildiği dış ambalaj üzerinde de yer almasını sağlar. Bu bilgiler hazır ambalajlı
gıdanın ambalajı veya etiketi üzerinde bulunuyorsa ve dış ambalajdan açık bir şekilde ve ko-
layca görülebiliyorsa, bilgilerin dış ambalajda tekrar belirtilmesine gerek yoktur.

(9) Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine yönelik olmayan bir gıdayı diğer gıda
işletmecilerine arz eden gıda işletmecileri, bu işletmecilere, bu maddenin ikinci fıkrasında yer
alan sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğinde, yeterli bilginin sağlandığını garanti eder-
ler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gıda Hakkında Zorunlu Bilgilendirmenin İçeriği ve Bildirimi

Zorunlu bilgiler

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikteki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bilgi-
lerin belirtilmesi zorunludur:

a) Gıdanın adı.
b) Bileşenler listesi.
c) Ek-1’de yer alan Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler.
ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı.
d) Gıdanın net miktarı.
e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi.
f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları.
g) 8 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen gıda işletmecisinin adı veya ticari un-

vanı ve adresi.
ğ) 12 nci maddede belirtilen işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti.
h) Menşe ülke.
ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gı-

danın kullanım talimatı.
i) Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi.
j) Beslenme bildirimi.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler kelimeler ve rakamlarla verilir.

Bu bilgiler, kelime ve rakamlara ilave olarak, 42 nci madde hükümlerine aykırı olmamak kay-
dıyla resimli gösterimler veya semboller aracılığıyla ifade edilebilir.

Belirli gıdalar veya gıda grupları için ilave zorunlu bilgiler

MADDE 10 – (1) Ek-2’de yer alan etiketinde ilave zorunlu bilgiler bulunması gereken
gıdalar için, 9 uncu maddede belirtilen bilgilere ilave olarak Ek-2’de yer alan bilgilerin de bu-
lunması zorunludur.

Gıdanın parti işareti veya numarası

MADDE 11 – (1) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde bahsedilen zorunlu bilgilere ilave ola-
rak, gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan parti işareti veya numarası da ilgili
gıda kodeksine uygun olarak belirtilir.

İşletme kayıt numarası veya tanımlama işareti

MADDE 12 – (1) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe
göre;

a) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için,
gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt numarası belirtilir.

b) Onay işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için,
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan tanımlama işareti ile
ilgili hükümler uygulanır.

Gıda onay numarası

MADDE 13 – (1) Bakanlıkça onay şartı getirilen gıdaların etiketinde gıda onay numarasının
yazılması zorunludur.

(2) Gıda onay numarası, birinci fıkra kapsamında onay alması gereken gıda ile ilgili
özel mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak verilir.
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Ağırlıklar ve ölçüler

MADDE 14 – (1) 9 uncu madde, ağırlıklar ve ölçülere ilişkin mevzuat hükümlerinin
uygulanmasını engellemez.

(2) Hazır ambalajlı gıdaların nominal dolum miktarlarına ilişkin özel hususlar, 4/6/2015
tarihli ve 29376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve
Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT) ve 4/8/2010 tarihli ve
27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Mik-
tarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT) kapsamında Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin kullanılabilirliği ve yerleşimi

MADDE 15 – (1) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin, bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak, tüm gıdalar için hazır bulunması ve kolayca erişilebilir olması sağlanır.

(2) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme, hazır ambalajlı gıdalarda doğrudan ambalajın
üzerinde veya bu ambalaja ayrılmayacak şekilde yapıştırılmış veya iliştirilmiş bir etiket üze-
rinde bulunur.

(3) Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine; hazır ambalajlı hale getirilmeksizin sa-
tılan gıdalar veya satış yapılan işletmede tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenerek satılan
gıdalar ile doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki kurallar uygulanır:

a) Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar hariç olmak üzere
zorunlu bilgilerin tümü gıdanın (dökme ürünler dahil) satış yerlerine sevk edilmesi sırasında
beraberinde yer alır.

b) Gıdanın satışı sırasında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (g) ve (h)
bentlerinde yer alan bilgiler ile Ek-2’nin 6 ve 7 numaralı satırları kapsamındaki ilave zorunlu
bilgiler satın alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulur veya gıda ile birlikte satın alan
kişiye sunulur.

c) Talep edilmesi halinde, satın alan kişi zorunlu bilgilerin tümü hakkında bilgilendiri-
lir.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası, diğer bazı zorunlu bilgilerin belirlendiği ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

(5) Toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdalarla
ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan bilgiler ile Ek-2’nin
6 ve 7 numaralı satırları kapsamındaki ilave zorunlu bilgiler tüketiciye sunulur.

b) (a) bendinde belirtilen bilgiler kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde
menüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla son tüketiciye sunulur. Bilgilerin su-
numunda, kelimeler veya sayılar yerine başka gösterim şekilleri ve/veya grafik formlar veya
semboller kullanılabilir.

Zorunlu bilgilerin bildirim şekli

MADDE 16 – (1) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme; kolayca görülebilecek, açıkça
okunabilecek ve silinmeyecek şekilde dikkat çekici bir yerde yapılır. Verilen bilgiler, diğer ya-
zılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde gizlenemez, kapatılamaz, bölünemez
veya kesilemez. Bu bilgilere ilişkin yazılar ile zemin arasında belirgin bir kontrast olması sağ-
lanır.
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(2) Belirli gıdalar için uygulamada olan mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu
bölümde yer alan bilgiler ambalaj üzerinde veya ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde bu-
lunduğunda, bu bilgiler açıkça okunabilir olması sağlanacak şekilde Ek-3’te yer alan x-yük-
sekliğinin en az 1,2 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılır.

(3) En geniş yüzeyi 80 cm² den daha küçük olan ambalajlarda veya kaplarda, bu mad-
denin ikinci fıkrasında bahsedilen x-yüksekliği en az 0,9 mm olarak uygulanır.

(4) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (d) ve (i) bentlerinde belirtilen zorunlu bil-
giler, aynı görüş alanı içinde yer alır.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrası, 19 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında bah-
sedilen durumlarda uygulanmaz.

Mesafeli satış
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin mesafeli satış ile ilgili hükümleri, 6502 sayılı Ka-

nunun mesafeli sözleşmeler ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
(2) 9 uncu maddede belirtilen zorunlu bilgilere ait koşullar saklı kalmak kaydıyla, uzak-

tan iletişim araçları ile satışa arz edilen gıdalar için aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan zorunlu bilgiler, aynı fıkranın (e) bendi

hariç olmak üzere ve Ek-2’nin 6 ve 7 numaralı satırında yer alan bilgiler, satın alma işlemi so-
nuçlanmadan önce hazır bulundurulur ve uzaktan satışı destekleyen materyalde yer alır veya
gıda işletmecisi tarafından açıkça belirlenen diğer uygun araçlar vasıtasıyla sunulur. Diğer uy-
gun araçlar kullanıldığında, gıda işletmecisi zorunlu bilgileri tüketiciye ek masraflar yükleme-
den sunar.

b) Zorunlu bilgilerin tümü teslimat sırasında sunulur.
(3) Uzaktan iletişim araçları ile toplu tüketim yerleri tarafından satışa arz edilen gıdalar

için, 15 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen zorunlu bilgiler bu maddenin ikinci fıkrasına
uygun olarak hazır bulundurulur.

(4) Otomatik satış makinelerinde veya otomasyon sistemi ile çalışan ticari tesislerde
satışı yapılan hazır ambalajlı gıdalara bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.

(5) Otomatik satış makinelerinde veya otomasyon sistemi ile çalışan ticari tesislerde
satışı yapılan hazır ambalajlı olmayan gıdalar için, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(c) bentlerinde belirtilen bilgiler, satın alma işlemi sonuçlanmadan önce tüketicinin görebileceği
şekilde hazır bulundurulur.

Dil gereklilikleri
MADDE 18 – (1) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme Türkçe olarak yapılır. Bu bil-

gilendirme Türkçe’ye ilave olarak diğer ülkelerin resmi dillerinde de yapılabilir.
(2) Ürün üzerinde Türkçe etiketin yanı sıra farklı dillerde etiket bilgileri olması duru-

munda etiketteki Türkçe dışındaki bilgilerin gıda hakkında bilgilendirme mevzuatında yer alan
tüm etiket bilgilerini içermesi gerekmez. Ancak etikette bulunan resim, şekil ve beyan gibi bil-
giler gıda hakkında bilgilendirme mevzuatına aykırı olamaz.

Belirli zorunlu bilgilere ilişkin istisnalar
MADDE 19 – (1) Silinmeyecek şekilde işaretlenmiş olan ve bu nedenle herhangi bir

etiket taşımayan tekrar kullanılabilen cam şişelerde, sadece 9 uncu maddenin birinci fıkrasının
(a), (c), (d), (e) ve (j) bentlerinde yer alan bilgilerin verilmesi zorunludur.

(2) En geniş yüzeyi 10 cm²’den daha küçük olan ambalajlarda veya kaplarda, 9 uncu
maddenin birinci fıkrasının sadece (a), (c), (d), (e) ve (ğ) bentlerinde yer alan bilgilerin ambalaj
veya etiket üzerinde verilmesi zorunludur. Bu durumda, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen bilgiler de başka yöntemler kullanılarak veya tüketicinin talep etmesi du-
rumunda sunulur.
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(3) Beslenme bildirimini gerektiren diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 9 uncu
maddenin birinci fıkrasının (j) bendi, Ek-14’te yer alan gıdalar için zorunlu değildir.

(4) Bileşenler listesi veya zorunlu beslenme bildirimini gerektiren diğer ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (j) bentlerinde atıf
yapılan bilgilerin hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde verilmesi zorunlu değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Bilgilere İlişkin Hükümler

Gıdanın adı

MADDE 20 – (1) Gıdanın adı olarak, o gıda için geçerli olan mevzuat hükümlerinde
belirtilen resmî ad kullanılır. Böyle bir adın olmaması durumunda, gıdanın alışılagelen adı kul-
lanılır. Gıdanın alışılagelen bir adı da yoksa veya bu ad kullanılmayacaksa, tanımlayıcı bir ad
belirlenir.

(2) Gıdanın ithal edildiği ülkede kullanılan adının, bu madde kapsamında gıdanın adı
olarak kullanılmasına izin verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin ve özellikle 9 uncu
maddede belirtilen bilgiler ile ilgili kuralların uygulanması sonucunda; son tüketicinin o gıdanın
gerçek doğasını anlaması ve karıştırabileceği diğer gıdalardan ayırt etmesi sağlanamıyorsa, gı-
danın adına yakın bir yerde diğer tanımlayıcı bilgilere yer verilir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne istisna olarak, ithal edilen gıdanın adı, o gıda-
nın bileşimi veya üretimi bakımından son tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak için
yeterli olmayacağı kadar farklı bir gıdaya işaret ediyorsa o ad kullanılmaz.

(4) Hiçbir ticari marka veya ürünün içeriğini yansıtmayan özel ad gıdanın adı yerine
geçemez.

(5) Gıdanın adı ve bu ada eşlik edecek bilgiler ile ilgili olarak Ek-15’te yer alan Gıdanın
Adına Eşlik Eden Zorunlu Bilgiler için özel kurallar da uygulanır.

(6) Bu madde, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı ol-
mamak kaydıyla uygulanır.

Bileşenler listesi

MADDE 21 – (1) Bileşenler listesi, “bileşenler” veya “içindekiler” başlığıyla ya da bu
kelimeleri içeren uygun bir başlıkla verilir. Gıdanın bütün bileşenleri, üretim sırasında kulla-
nıldıkları miktara göre ağırlıkça azalan sırayla bu listede yer alır.

(2) Bileşenler, uygulanabildiği durumlarda, 20 nci madde ile Ek-15’te yer alan kurallara
uygun olarak kendi özel adları ile belirtilir.

(3) Tasarlanmış nanomateryal formunda bulunan bütün bileşenler, bileşenler listesinde
açık bir şekilde belirtilir. Bu tür bileşenlerin adlarını takiben parantez içinde ‘nano’ kelimesine
yer verilir.

(4) Kalıntılar ‘bileşen’ olarak kabul edilmez.
(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarının uygulanmasına ilişkin kurallar, Ek-4’te

yer almaktadır.
Bileşenler listesine ilişkin istisnalar

MADDE 22 – (1) Aşağıdaki gıdalarda bileşenler listesinin bulunması zorunlu değil-
dir:

a) Soyulmamış, doğranmamış veya benzeri bir işlemden geçirilmemiş, kök/yumru olan-
lar da dâhil taze meyve ve sebzeler.

b) Tanımından karbonatlı olduğu anlaşılan karbonatlı sular.
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c) Başka bir bileşen ilave edilmemiş olması koşulu ile sadece tek bir temel üründen
elde edilen fermantasyon sirkeleri.

ç) Üretimleri için elzem olan laktik ürünler, gıda enzimleri ve mikroorganizma kültürleri
dışında bir bileşen ilave edilmemiş olan tereyağı, fermente süt ürünleri ve kremalar.

d) Taze peynirler ve eritme peynirleri hariç olmak üzere, üretimleri için elzem olan lak-
tik ürünler, gıda enzimleri ve mikroorganizma kültürleri ve tuz dışında bir bileşen ilave edil-
memiş olan peynirler.

e) Gıdanın adı ile bileşenin adının aynı olması veya gıdanın adının, bileşenin doğasını
açıkça tanımlaması durumunda tek bir bileşenden oluşan gıdalar.

Gıda bileşenlerinin bileşenler listesinde belirtilmesine ilişkin istisnalar
MADDE 23 – (1) 24 üncü maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki gıda

bileşenlerinin bileşenler listesinde yer alması zorunlu değildir:
a) Bir bileşenin, üretim işlemi sırasında geçici olarak ortamdan uzaklaştırılan ve daha

sonra orijinal miktarını aşmayacak şekilde yeniden ortama dâhil edilen bileşenleri.
b) Gıdadaki varlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde geçen

taşınma prensibi çerçevesinde, yalnızca bu gıdanın içerdiği bir ya da daha fazla bileşenden
kaynaklanan ve son üründe teknolojik fonksiyonu bulunmayan gıda katkı maddeleri ve gıda
enzimleri.

c) İşlem yardımcısı olarak kullanılan gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri.
ç) Gıda katkı maddesi olmayan ancak taşıyıcılar gibi aynı şekilde ve aynı amaçla ve

kesinlikle gerekli miktarlarda kullanılan taşıyıcılar ve maddeler.
d) Gıda katkı maddesi olmayan ancak işlem yardımcıları gibi aynı şekilde ve aynı amaç-

la kullanılan ve değişmiş bir formda da olsa son üründe bulunan maddeler.
e) Konsantre veya kurutulmuş formda kullanılan bir bileşenin yeniden eski haline ge-

tirilmesi amacı ile üretim işlemi sırasında kullanılan su.
f) Sıvı ortam içinde sunulan gıdalarda sıvı ortam olarak kullanılan, ancak normal olarak

gıda ile birlikte tüketilmeyen su.
Alerjiye veya intoleransa neden olan belirli madde veya ürünlerin bildirimi
MADDE 24 – (1) Gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş bir

formda da olsa son üründe bulunan ve Ek-1’de yer alan herhangi bir bileşen ya da işlem yar-
dımcısı veya bu ekte yer alan alerjiye veya intoleransa neden olan bir maddeden ya da üründen
elde edilen herhangi bir bileşen ya da işlem yardımcısı ile ilgili bilgiler aşağıdaki kurallara
göre belirtilir:

a) Bu bilgiler, Ek-1’de yer alan madde veya ürün adları açık bir şekilde kullanılarak ve
21 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak bileşenler listesinde belirtilir.

b) Bileşenler listesinde Ek-1’de belirtildiği şekilde yer alan madde veya ürün adları, bu
bilgiyi listenin geri kalan bölümünden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin, punto,
stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanır.

c) Eğer gıdanın bileşenler listesi yok ise alerjiye veya intoleransa neden olan bileşenler
veya işlem yardımcılarına ilişkin bilgiler, Ek-1’de yer alan madde veya ürün adlarını takiben
“içerir” kelimesi kullanılarak belirtilir.

ç) Eğer gıdanın içinde bulunan birkaç bileşen veya işlem yardımcısı Ek-1’de yer alan
tek bir maddeden veya üründen geliyor ise ilgili bileşen veya işlem yardımcısının her biri için
açık bir şekilde etiketleme yapılır.

d) Eğer gıdanın adı Ek-1’de yer alan madde veya ürüne açık bir şekilde atıfta bulunu-
yorsa, söz konusu bileşenin veya işlem yardımcısının bildirimine gerek yoktur.
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Bileşenlerin miktarının bildirimi

MADDE 25 – (1) Bir gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan bileşenin

veya bileşen grubunun miktarı aşağıdaki durumlarda belirtilir:

a) İlgili bileşen veya bileşen grubu, gıdanın adında yer alıyorsa veya tüketici tarafından

genellikle gıdanın adı ile ilişkilendiriliyorsa.

b) İlgili bileşen veya bileşen grubu, etiket üzerinde kelimeler, resimler veya grafikler

ile vurgulanıyorsa.

c) İlgili bileşen veya bileşen grubu, gıdanın tanımlanması için ve adından veya görü-

nüşünden dolayı karıştırılabileceği ürünlerden ayırt edilmesi için zorunlu ise.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınması gereken kurallar

ve belirli bileşenlerin miktarının belirtilmesinin zorunlu olmadığı özel durumlar, Ek-5’te yer

almaktadır.

Gıdanın net miktarı

MADDE 26 – (1) Gıdanın net miktarı, litre, santilitre, mililitre, kilogram veya gram

birimlerinden uygun olanı kullanılarak sıvı ürünlerde hacim birimleriyle, diğer ürünlerde kütle

birimleriyle belirtilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınması gereken kurallar

ve net miktarın belirtilmesinin zorunlu olmadığı özel durumlar Ek-6’da yer alır.

Gıdanın tavsiye edilen tüketim tarihi, son tüketim tarihi ve dondurulduğu tarih

MADDE 27 – (1) Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu yüzden kısa bir süre

sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel olan gıdalarda son tüketim tarihi,

diğer gıdalarda tavsiye edilen tüketim tarihi belirtilir. Son tüketim tarihi geçmiş olan gıdalar,

5996 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine göre

güvenilir olmayan gıda olarak kabul edilir.

(2) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi veya dondurulduğu tarih bil-

gilerinden uygun olanı Ek-7’de yer alan kurallara göre belirtilir.

Özel muhafaza koşulları veya kullanım koşulları

MADDE 28 – (1) Gıdanın özel muhafaza koşullarını ve/veya kullanım koşullarını ge-

rektirdiği durumlarda, bu koşullar belirtilir.

(2) Gerektiğinde, gıdanın ambalajı açıldıktan sonra uygun şekilde muhafazasını veya

kullanımını sağlamak için muhafaza koşulları ve/veya tüketimi için zaman sınırı belirtilir.

Ticari unvan ve adres

MADDE 29 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre;

a) Gıda hakkında bilgilendirmeden sorumlu olan gıda işletmecisinin adı veya ticari un-

vanı ve adresi uygun ifadeler kullanılarak belirtilir.

b) İthal ürünlerde gıda işletmecisi “ithalatçı” olarak belirtilir.

İşletme kayıt numarasının gösterim şekli

MADDE 30 – (1) Gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt

numarası, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak ve

“İşletme kayıt no:…” şeklinde belirtilir. Bu ifadenin yanında ya işletme kayıt numarasının ken-

disi ya da etiket üzerinde bulunduğu yere atıfta bulunan bir ifade yer alır. Atıf yapılan ve/veya

atfın yapıldığı yerde “İKN” kısaltması kullanılabilir.
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(2) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmecisinin birden fazla işletmesi varsa veya birden
fazla işletmede üretim veya ambalajlama yaptırılıyorsa; üretimin veya ambalajlamanın yapıldığı
işletmenin kayıt numarası açık bir şekilde işaretlenmek şartıyla diğer işletmelere ait kayıt nu-
maraları da etikette yer alabilir.

(3) İşaretlemenin yapılamadığı durumlarda, gıdanın üretildiği işletmenin işletme kayıt
numarasıyla birlikte uygun bir kodlama sistemi kullanılabilir.

(4) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak iş-
letme onay numarası alan gıda işletmecilerinin kayıt işlemleri kapsamında ürün üretmeleri ha-
linde, kayıt numarası alınmadan işletme onay numarası kullanılacaksa, etiket üzerinde tanım-
lama işareti uygulanmaz. Bu durumda; işletme onay numarası, “İşletme kayıt no:.:” ifadesini
takiben verilir ve “TR-İl Trafik Plaka No-İşletme Numarası” formatında belirtilir.

Menşe ülke
MADDE 31 – (1) Gıdanın menşe ülkesi, uygun ifadeler kullanılarak kısaltma yapıl-

madan açık olarak belirtilir.
(2) Gıdanın menşe ülkesi ile ana bileşeninin menşe ülkesi farklı olduğunda, gıdaya eşlik

eden bilgilerin veya bir bütün olarak gıdanın etiketinin o gıdanın ana bileşeninin gerçek menşe
ülkesi hakkında tüketiciyi yanıltacağı durumlarda aşağıdaki kurallardan birisi uygulanır:

a) Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi de belirtilir.
b) Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesinin gıdanın menşe ülkesinden farklı olduğu be-

lirtilir.
(3) Etiket üzerinde yer alan gıda işletmecisinin adı, ticaret unvanı veya adresi, bu Yö-

netmelik kapsamında menşe ülke bildirimi olarak değerlendirilmez.
Kullanım talimatı
MADDE 32 – (1) Kullanım talimatı, gıdanın uygun şekilde tüketilmesini sağlayacak

biçimde belirtilir. Kullanım talimatı verilirken, “kullanım bilgisi”, “hazırlama talimatı”, “ha-
zırlama bilgisi”, “tüketim talimatı” ve benzeri başlıklar kullanılabilir.

Alkol derecesi
MADDE 33 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2204 tarife pozisyonunda yer alan

ürünlerde alkol derecesi, bu ürünlerle ilgili gıda kodeksine uygun olarak belirtilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen ürünler hariç olmak üzere, hacmen

% 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde gerçek alkol derecesi, Ek-8’de yer alan kurallara göre
belirtilir.

(3) Bu madde kapsamındaki ürünlerde Ek-2’nin 6 numaralı satırı uygulanmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Beslenme Bildirimi

Beslenme bildirimi kurallarına ilişkin istisnalar
MADDE 34 – (1) Bu bölümde yer alan hükümler takviye edici gıdalara uygulanmaz.
(2) Bu bölümde yer alan hükümler, özel beslenme amaçlı gıdalar için geçerli olan ilgili

mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile uygulanır.
(3) Bu bölümde yer alan hükümler 35 inci maddenin beşinci fıkrası saklı kalmak kay-

dıyla sadece hazır ambalajlı gıdalar için geçerlidir.
Beslenme bildiriminin içeriği
MADDE 35 – (1) Zorunlu beslenme bildirimi aşağıdaki bilgilerden oluşur:
a) Enerji değeri.
b) Yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarları.
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c) Tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durum-
larda bu duruma ilişkin bir ifade beslenme bildirimine çok yakın bir yerde yer alabilir.

ç) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen bilgilere ilave olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir
yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların %2’den fazla trans
yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan zorunlu beslenme bildirimi içeriği, aşa-
ğıda verilen besin öğelerinden birinin veya birkaçının miktarı ile desteklenebilir:

a) Tekli doymamış yağ.
b) Çoklu doymamış yağ.
c) Lif.
ç) Polioller veya şeker alkol.
d) Nişasta.
e) Ek-9 Bölüm 1’de yer alan ve gıdada bu ekte tanımlanmış olan belirgin miktarda bu-

lunan vitamin ve mineraller.
(3) Hazır ambalajlı bir gıdanın etiketi üzerinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen

zorunlu beslenme bildiriminin yapılması durumunda, aşağıdaki bilgiler etiket üzerinde tekrar
verilebilir:

a) Enerji değeri veya
b) Enerji değeri ile birlikte yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz.
(4) 43 üncü maddenin birinci fıkrasına istisna olarak; 19 uncu maddenin dördüncü fıkra-

sında belirtilen ürünlerin etiketinde beslenme bildirimi yapılması durumunda bildirimin içeriği
sadece enerji değeri ile sınırlı tutulabilir.

(5) 43 üncü maddenin birinci fıkrasına istisna olarak; 15 inci maddenin üçüncü ve be-
şinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu fıkralarda belirtilen gıdalar için beslenme bil-
dirimi yapılması durumunda, bildirimin içeriği sadece enerji değeri veya enerji değeriyle bir-
likte sadece yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz ile sınırlandırılabilir.

Enerji değeri ve besin öğesi miktarlarının hesaplanması

MADDE 36 – (1) Enerji değeri, Ek-10’da yer alan enerji değerinin hesaplanması için
çevrim faktörleri kullanılarak hesaplanır.

(2) 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları gıdanın satışa
sunulduğu haline göre verilir. Ancak uygun durumlarda bu bilgiler, gerekli hazırlama talima-
tının ayrıntılı olarak verilmesi koşuluyla, gıdanın tüketime hazır haline göre verilebilir.

(3) Bildirilen değerler, duruma göre aşağıdaki bilgilere dayanan ortalama değerler ola-
rak verilir ve ambalaj üzerinde “ortalama değer” olarak belirtilebilir:

a) Üreticinin gıda analizleri.
b) Kullanılan bileşenlerin bilinen veya gerçek ortalama değerleri kullanılarak yapılan

hesaplama.
c) Genel olarak saptanmış ve kabul görmüş veriler kullanılarak yapılan hesaplama.
Gıdanın 100 gramı veya 100 mL’si üzerinden bildirim

MADDE 37 – (1) 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları,
Ek-11’de yer alan ölçü birimleri kullanılarak verilir.

(2) 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları, 100 g veya 100
mL üzerinden verilir.
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(3) Vitaminler ve mineraller ile ilgili bilgiler verildiğinde, bu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen ifade biçimine ilave olarak,  100 g veya 100 mL üzerinden, Ek-9 Bölüm 1’de yer
alan referans alım değerlerinin yüzdesi olarak da belirtilir.

(4) Enerji değeri ve 35 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında
belirtilen besin öğesi miktarları, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ifade biçimine ilave
olarak, 100 g veya 100 mL üzerinden, Ek-9 Bölüm 2’de yer alan referans alım değerlerinin
yüzdesi olarak belirtilebilir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrası ve/veya 39 uncu madde hükümleri uygulandığında
aynı görüş alanında olmak kaydıyla bu bilgilere çok yakın bir yerde ‘Ortalama bir yetişkinin
referans alım (RA) değeri (8400 kJ / 2000 kcal)’ ifadesine yer verilir.

Gıdanın bir porsiyonu veya tüketim birimi üzerinden bildirim

MADDE 38 – (1) Kullanılan porsiyon büyüklüğü veya tüketim biriminin ve ambalajın
içerdiği porsiyon veya birimlerin adedinin tüketici tarafından kolayca fark edilebilecek şekilde
etiket üzerinde belirtilmesi koşuluyla; 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi
miktarları;

a) 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 100 g veya 100 mL üzerinden bildirime
ilave olarak,

b) Vitamin ve minerallerin miktarı ile ilgili olarak, 37 nci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen 100 g veya 100 mL üzerinden bildirime ilave olarak,

c)  37 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 100 g veya 100 mL üzerinden bildi-
rime ilave olarak veya 100 g veya 100 mL üzerinden bildirim yerine,

porsiyon ve/veya tüketim birimi üzerinden verilebilir.
(2) 37 nci maddenin ikinci fıkrasına istisna olarak, 35 inci maddenin üçüncü fıkrasının

(b) bendinde belirtilen durumlarda, besin öğelerinin miktarı ve/veya Ek-9 Bölüm 2’de yer alan
referans alım değerlerinin yüzdesi sadece porsiyon veya tüketim birimi üzerinden verilebilir.
Bu durumda, enerji değeri 100 g veya 100 mL üzerinden ve porsiyon veya tüketim birimine
göre verilir.

(3) 37 nci maddenin ikinci fıkrasına istisna olarak, 35 inci maddenin beşinci fıkrasında
belirtilen durumlarda enerji değeri ve besin öğeleri miktarı ve/veya Ek-9 Bölüm 2’de yer alan
referans alım değerlerinin yüzdesi sadece porsiyon veya tüketim birimi üzerinden verilebilir.

(4) Porsiyon büyüklüğü belirlenmiş gıdalar için tek kullanımlık hazır ambalajda sunulan
ancak belirlenmiş porsiyon büyüklüğünün uygulanamadığı gıdalarda tüketim birimi üzerinden
bildirim yapılabilir.

(5) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasına istisna olarak, doğrudan tüketilemeyen ve tüketici
tarafından başka bir gıdanın hazırlanmasında bileşen olarak kullanılan gıdalarda üreticinin be-
lirlediği porsiyon büyüklükleri kullanılabilir.

(6) Porsiyon büyüklüğü veya tüketim birimi beslenme bildirimine çok yakın bir yerde
belirtilir.

Referans alım (RA) oranı

MADDE 39 – (1) Enerji değeri ve besin öğesi miktarlarına ait referans alım (RA) oran-
ları, isteğe bağlı olarak gıdaların etiketinde yer alabilir.

(2) Referans alım (RA) oranları verilirken Ek-13’te yer alan Beslenme Bildirimi ve Re-
ferans Alım (RA) Oranı gösterim biçimleri kullanılabilir.
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(3) Referans alım (RA) oranları verilirken; tüm bölmelerin rengi, ambalajın zemin rengi
ile kontrast oluşturacak ve aynı tonda tek renk olacak şekilde tasarlanır. Kırmızı, sarı ve yeşil
renkler kullanılmaz.

Porsiyon büyüklüğü ve adedi
MADDE 40 – (1) Porsiyon büyüklüğü olarak Ek-12’de yer alan miktarlar dikkate alınır.

Bu ekte yer almayan ürünler için porsiyon büyüklükleri Bakanlıkça belirlenir.
(2) Ambalajdaki porsiyon adedi belirtilirken tam sayılar ile (1; 2;...; 5;… gibi) ifade

edilir.
(3) Ambalajdaki porsiyon adedini hesaplamak için gıdanın ambalajı üzerinde belirtilen

net miktarı veya hazırlama talimatı doğrultusunda tüketime hazır hale getirilmiş olan ürünün
net miktarı, Ek-12’de verilen porsiyon büyüklüğüne bölünür. Elde edilen değer tam sayı de-
ğilse, matematiksel olarak tam sayıya yuvarlanır ve bu durumda porsiyon adedi “yaklaşık ….
porsiyon” şeklinde ifade edilir.

Beslenme bildiriminin gösterim şekli
MADDE 41 – (1)  35 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıf yapılan bilgiler,

hepsi aynı görüş alanında olacak şekilde, açık bir format kullanılarak ve Ek-11’de yer alan gös-
terim biçimine ve sıralamaya göre verilir.

(2) 35 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıf yapılan bilgiler, tablo formunda
hizalanmış sayılarla verilir. Eğer etiket yüzeyi müsait değilse, bilgiler lineer formda verilir.

(3) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması durumunda bu fıkrada atıf yapılan
bilgiler, temel görüş alanı içinde ve 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına uygun punto büyüklüğü
kullanılarak verilir. Bu bilgiler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen formlardan farklı bir
formda verilebilir.

(4) 35 inci maddenin dördüncü fıkrasında atıf yapılan bilgiler bu maddenin ikinci fık-
rasında belirlenen formlardan farklı bir formda verilebilir.

(5) Gıdanın enerji değerinin veya besin öğesinin/öğelerinin miktarının ihmal edilebilir
düzeyde olduğu durumlarda, bu öğelerle ilgili bilgiler yerine “İhmal edilebilir miktar(lar)da
…. içerir” veya benzeri bir ifadeye yer verilebilir ve beslenme bildirimi yapılmışsa, söz konusu
ifade bildirime çok yakın bir yerde bulundurulur.

İlave ifade biçimleri ve gösterim şekli
MADDE 42 – (1)  37 nci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında ve 38 inci maddede

belirtilen formlar ile 41 inci maddenin ikinci fıkrasında atıf yapılan gösterim şekline ilave ola-
rak; 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları, aşağıdaki koşulların
sağlanması kaydıyla, kelimeler veya sayıların yanı sıra başka gösterim şekilleri ve/veya grafik
formlar veya semboller kullanılarak verilebilir:

a) Doğru ve bilimsel olarak geçerli tüketici araştırması sonuçlarına dayanır ve 7 nci
maddede atıf yapıldığı gibi tüketiciyi yanıltıcı olamaz.

b) İlgili taraflarla yapılan müzakerelerin sonucuna göre geliştirilir.
c) Gıdanın, enerji ve besin öğeleri açısından beslenmedeki katkısını veya önemini kav-

ramada tüketiciye kolaylık sağlar.
ç) Bu gösterim veya sunum formlarının ortalama tüketici tarafından anlaşılır olduğuna

dair bilimsel olarak geçerli kanıtlarla desteklenir.
d) Farklı gösterim şekillerinin kullanılması durumunda, Ek-9’da verilen referans alım

değerlerine veya bunların olmaması durumunda, enerji veya besin öğeleri alımı hakkında genel
olarak kabul edilmiş bilimsel önerilere dayandırılır.
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e) Tarafsız ve adil olur.
f) Uygulandığında malların serbest dolaşımını engellemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Bilgilendirme

İsteğe bağlı bilgilendirme ile ilgili kurallar

MADDE 43 – (1) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde atıf yapılan bilgilerin verilmesinin
zorunlu olmadığının belirtildiği ve bu bilgilerin isteğe bağlı olarak verildiği durumlarda, bil-
gilendirme, Yönetmeliğin beşinci ve altıncı bölümünde belirtilen koşullara uygun olur.

(2) İsteğe bağlı olarak verilen bilgiler için aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) 7 nci maddeye uygun olarak tüketiciyi yanıltıcı olamaz.
b) Tüketici için belirsiz ve karışık olamaz.
c) Gerektiğinde, konu ile ilgili bilimsel verilere dayandırılır.
İsteğe bağlı bilgilendirmenin gösterim şekli

MADDE 44 – (1) İsteğe bağlı bilgilendirme, gıda hakkında zorunlu bilgilendirme için
uygun olan alanları kaplayacak şekilde yapılamaz.

Gluten ile ilgili isteğe bağlı bilgilendirme

MADDE 45 – (1) Glutenin gıdadaki yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında tüketiciyi
bilgilendirmek amacıyla sadece Ek-16’da yer alan Glutenin Gıdadaki Yokluğu veya Azaltılmış
Varlığına İlişkin İzin Verilen İfadeler ve Bunların Koşulları kullanılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan bilgilere ilave olarak ‘gluten intoleransı
olan bireyler için uygundur’ veya ‘çölyak hastaları için uygundur’ ifadeleri kullanılabilir.

(3) Gıda; gluten içeren bir veya daha fazla bileşeninin gluten içeriği azaltılarak veya
gluten içeren bileşenleri doğal olarak glutensiz olan diğer bileşenler ile ikame edilerek özel
olarak üretilmiş, hazırlanmış ve/veya işlemden geçirilmiş ise bu maddenin birinci fıkrasında
atıf yapılan bilgilere ilave olarak ‘gluten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edil-
miştir’ veya ‘çölyak hastaları için özel olarak formüle edilmiştir’ ifadeleri kullanılabilir.

Bebek formülleri ve devam formülleri

MADDE 46 – (1) İlgili gıda kodeksinde tanımlanan bebek formülleri ve devam for-
müllerinde glutenin yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında bilgilendirme yapılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel etiketleme kuralları

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belirli bir gıda
veya gıda grubu için hazırlanan gıda kodeksi kapsamında bu gıdalara özel ilave etiketleme ku-
ralları belirlenebilir.

Uygulamaya ilişkin ilave düzenlemeler

MADDE 48 – (1) Gerek görüldüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasına yö-
nelik hazırlanacak talimat veya kılavuzlar, Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(2) Gıda hakkında bilgilendirme mevzuatı kapsamında halk sağlığı üzerine etki etmesi
muhtemel tedbirler Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Ürün doğrulama ve takip sistemi

MADDE 49 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, belirli gıda veya gıda grupla-
rına yönelik olarak ürünün izlenebilirliğini temin etmek amacıyla, etiketlerde ürün takip siste-
minin uygulanmasına ilişkin özel uygulamalar yapabilir veya yaptırabilir.
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(2) Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda

grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde ya-

yımlanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik, Tüketicilerin Gıdalar Hakkında Bilgilendirilmesine

İlişkin 25 Ekim 2011 tarihli ve (AT) 1169/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 53 – (1) 52 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar

bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göster-

mekte olan gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak

zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü

sonuna kadar piyasada bulunabilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine istisna olarak, bu Yönetmelik ile yürür-

lükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmayan 31/12/2015 ta-

rihinden önce tescil başvurusu yapılmış veya tescillenmiş ticari marka veya marka bulunduran

gıdalar, 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019

tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada

bulunabilir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri ithal edilen gıdaların etiketleri

için de geçerlidir.

(4) Bu Yönetmeliğin tanımlama işareti ile ilgili hükümlerinin uygulanmasında, Gıda

İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında verilen geçiş sürelerine

uyulur.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet

gösteren gıda işletmecileri bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar,  29/12/2011

tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Eti-

ketleme Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BULGUR TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/49)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bulgurun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üre-
tilmesini, muhafaza edilmesini, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak üzere
taşıması gereken özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, buğdaydan yapılan bulguru kapsar.
(2) Bu Tebliğ, aşurelik buğday, seferkitel, şişe, firik gibi bulgur benzeri ürünleri kapsa-

maz.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bulgur: Buğdayların (Triticum durum, Triticum aestivum, Triticum monococcum,

Triticum dicoccon) tekniğine uygun olarak temizlenmesi, pişirilmesi, kurutulması ve istendi-
ğinde kabuğundan ayrılarak kırılması ile elde edilen ürünü,

b) Çeşni maddesi: Bulgura katılan sebze ve işlenmiş sebze ürünleri, baklagil ve tahıl
ürünleri ve bunların lifleri, baharat ile lezzet vericiler ve benzerlerini,

c) Çeşnili bulgur: Çeşni maddelerinin katılması ile elde edilen bulguru,
ç) Esmer bulgur: Kırmızı ekmeklik buğdaydan elde edilen bulguru,
d) Kusurlu tane: Aşağıda tanımı verilen;
1) Beyazlı bulgur tanesi: İç kısmı beyaz renkte olan ve yeterince pişmemiş bulgur ta-

nesini,
2) Kızıl bulgur tanesi: Esmer bulgur dışındaki bulgurlarda, kızıl ve kırmızı renkte olan

bulgur tanesini,
3) Bozuk tane: Küflenmiş, çürümüş, ekşimiş, acımış, topaklanmış, böcek yenikli, le-

kelenmiş ve kendine özgü pişmiş buğday kokusunu kaybetmiş taneyi,
e) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun insani tüketim amaçlı suları,
f) Yabancı madde: Bulgur tanesi dışındaki yabancı tohumlar, saman gibi organik mad-

deler ile taş, kum gibi inorganik maddeleri,
ifade eder.
Ürün özellikleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) Bulgur kendine has renk, tat, koku ve görünüşte olur. Acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş,

küflenmiş olmaz. Yabancı bir tat ve koku, böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, yumurtaları,
hayvansal artıklar ve metal parçaları içermez.

26 Ocak 2017 – Sayı : 29960 (Mükerrer)             RESMÎ GAZETE                           Sayfa : 1003



b) Bulgurun fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-1’de verilmiştir.

c) Bulgur, pilavlık ve köftelik bulgur olarak ikiye ayrılır. Pilavlık bulgur tane iriliğine

göre; pilavlık tane bulgur, iri pilavlık bulgur, pilavlık bulgur ve ince pilavlık bulgur olmak

üzere dört, köftelik bulgurlar ise tane iriliğine göre; köftelik bulgur ve köftelik ince bulgur ol-

mak üzere iki gruba ayrılır. Bulgurların tane irilikleri Ek-2’ye uygun olur.

Katkı maddeleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, katkı maddesi ve renklen-

diriciler kullanılmaz.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme

özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmaz.

Bulaşanlar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşan miktarları husu-

sunda 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Pestisit kalıntıları

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları

hususunda 25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygula-

nır.

Hijyen

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157

üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-

terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları; 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda

ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme

MADDE 12 – (1)  Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 26/1/2017 tarihli ve 29960

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri

Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki kurallara da uygun olur:

a) Ürüne ait çeşit adı ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tane

iriliğine göre isimlendirme, etiket üzerinde belirtilir. Köftelik bulgurlar için “kısırlık”, köftelik

ince bulgurlar için ise “çiğköftelik” ifadeleri etiket üzerinde yer alabilir.

b) Çeşni ilavesiyle üretilen bulgurlarda ürün adı, çeşni adı ile birlikte belirtilir.
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c) Ürün etiketi üzerinde, ürün adı ile aynı yüzde, ürüne ait çeşit adıyla en az aynı pun-

toda olmak üzere; bulgurun elde edildiği buğday türü (Durum buğdayı, beyaz ekmeklik buğday,

kırmızı ekmeklik buğday, kaplıca buğdayı) belirtilir.

ç) Kırmızı ekmeklik buğdaydan elde edilen bulgurlarda, “esmer” ifadesi ürün adı ile

birlikte kullanılabilir.

d) Bu Tebliğ kapsamında olmayan ürünler için, ürün adı olarak “Bulgur” ifadesi kulla-

nılamaz.

Beslenme ve sağlık beyanları

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin beslenme ve sağlık beyan-

ları hususunda 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Taşıma ve depolama

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanma-

sında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uyulur.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yö-

netmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır. Ulusal veya uluslararası kabul

görmüş analiz metotları uygulanır.

İdari yaptırım

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari

yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17 – (1) 16/2/2009 tarihli ve 27143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği (Tebliğ No: 2009/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce faaliyet gösteren gıda

işletmecileri, 1/7/2017 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlarlar ve 1/7/2017 tari-

hinden önce üretilmiş olan ve yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği hü-

kümlerine uygun olan ürünler, raf ömrü boyunca piyasada bulunabilir.

(2) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ

hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Bulgur Teb-

liği hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının

yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu

Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin

10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük 

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

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek

Standardı

Ek-2 Biyolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (Seviye 7) Ulusal Meslek Standardı
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip

Onayına Yönelik Araç Fonksiyonel Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
(AB/3/2014)

— İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip
Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında
Yönetmelik (AB/44/2014) 

— İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip
Onayına Yönelik Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şartları Hakkında
Yönetmelik (AB/134/2014)

— İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip
Onayına ve Piyasa Gözetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik
(AB/901/2014)

— Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
— Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği (No: 2016/49)
— Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/1)

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


