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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak birlik genel sekreterliğinde istihdam
edilen personel sayısı, daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel sayısının yüzde
on beşini ve her halükarda yirmi kişiyi geçemez. Bir önceki yıl personel giderleri, gelirlerinin
yüzde kırkından fazla olan birliklerce, belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli yeni personel is-
tihdam edilemez. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istihdam edilen ve istihdam
giderlerinin en az yüzde yetmiş beşi o projeye destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşlardan
sağlanan fonlarla karşılanan personel ile istihdam giderleri Türkiye Tanıtım Grubu bütçesinden
karşılanmak suretiyle belirli projeyi yürütmek için istihdam edilen belirli süreli ve özel hizmet
sözleşmeli personel için bu sınırlamalar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,
işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fa-
kültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik, ekonometri, mimarlık ve
tasarım bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,”



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TİM ve Birlik merkezinde ve/veya irtibat bürolarında çalışan personelin ortalama

toplam haftalık çalışma süresi 45 saattir. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle

dinlenme süresi, bölgenin ve hizmetin özelliklerine göre TİM tarafından tespit edilir ve tüm

Genel Sekreterliklere bildirilir.”

“(4) İşin niteliği veya işin sonuçlandırılması gibi nedenlerle gerektiğinde Genel Sekre-

terliklerde fazla çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde olmak kaydıyla işçinin onayı alı-

narak yapılabilir. Ancak, fazla çalışma süresinin toplamı ayda yirmi iki buçuk saatten fazla ola-

maz. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve dengi unvanlara fazla mesai ücreti ödenmez.

Bu unvanlar dışındaki çalışanlara fazla mesai ücretleri ilgili kanun çerçevesinde ödenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi düşünülen personelden 7 nci

maddenin yaş sınırı ve eleme sınavı hariç olmak üzere sekiz, dokuz, on ve on birinci fıkrala-

rında belirtilen şartları taşıyanların aylık ücreti, ilgili fıkrada belirtilen unvanlara işe başlamada

hak tanınan aylık çıplak ücretinden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından sözleşme

süresince geçerli olmak üzere belirlenir. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istih-

dam edilen ve istihdam giderlerinin en az yüzde yetmişbeşi o projeye destek veren ulusal ve

uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanan belirli süreli hizmet sözleşmesi ile is-

tihdam edilen personel ile istihdam giderleri Türkiye Tanıtım Grubu bütçesinden karşılanmak

suretiyle belirli projeyi yürütmek için istihdam edilen belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli

personelin ücreti, bu fıkrada belirtilen ücret sınırının iki katını aşamaz. Belirli süreli hizmet

sözleşmesi ile istihdam edilen personele grup ve basamak ilerlemesi yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile aynı

maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kıdem Aylığı: Daimi personele, genel sekreterlik ve Bakanlıkta, ayrıca kamu kurum

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında fiilen çalıştığı süreye ilişkin

kıdemi esas alınarak tespit edilecek göstergelerin cari katsayı ile çarpılması,”

“(2) Aylık ücret, diğer maddelerde kriterleri belirlenerek verilmesi gereken sosyal yar-

dım ve tazminatlar (kıdem ve ihbar tazminatı hariç) ilave edilerek giydirilmiş ücret olarak ay

sonunda ödenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daimi hizmet sözleşmeli personele, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda

yılda dört defa giydirilmiş ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Aday personel, adaylık dönemi-

nin başarıyla tamamlanmasını müteakip, işe başladığı tarih itibariyle kıstelyevm uygulanarak

ikramiyeye hak kazanır. Belirli süreli hizmet sözleşmeli personele, yönetim kurulu kararına is-

tinaden yılda azami dört defa, aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenebilir.”
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“(2) Ayrıca personele, yönetim kurulu kararı ve TİM’in uygun görüşüne istinaden, TİM

tarafından ilan edilen performans kriterleri ile belirlenen oranlarda, personelin Ocak-Haziran

dönemi altı aylık performansı dikkate alınarak Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemi altı

aylık performansı dikkate alınarak bu dönemi takip eden Ocak ayında olmak üzere yılda iki

defa performans primi verilir. Geriye dönük altı aylık dönemde ücretsiz izin kullanan personel

ile yine bu dönemde yeni işe başlayan personel için performans değerlendirmesi yapılmaz ve

performans primi ödenmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Lisans, yüksek lisans ve

doktora tazminatı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ (3) Daimi hizmet sözleşmeli personel ile belirli süreli hizmet sözleşmeli personelden,

eğitim alanı TİM/Birliğin görev ve faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmak kaydıyla,

a) Doktora programını tamamlayanlara: 5.000 

b) Yüksek lisans programını tamamlayanlara: 3.300 

gösterge rakamlarının devlet memurlarına uygulanan maaş katsayısı ile çarpılmak su-

retiyle, belge ibraz tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren tazminat ödenir. Doktora taz-

minatı ödenen personele yüksek lisans tazminatı ödenmez. Birden fazla yüksek lisans veya

doktora programı tamamlayanlara bu tazminat, yalnızca bir program için verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, müteakip bentler buna göre teselsül ettiril-

miştir.

“e) Yüksek lisans ve doktora yardımı: Personelin yurtiçinde alacağı yüksek lisans ve

doktora eğitimlerine ilişkin eğitim ücretinin yüzde sekseni, eğitim alanı TİM/Birliğin görev ve

faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmak, eğitim saatleri mesai saatleri dışında olmak, eğitim ku-

ruluşuna yapılan ödemeler belgelendirilmek, yönetim kurulunca uygun görülmek ve birliklerde

TİM’in uygun görüşü alınmak kaydıyla TİM/Birlik tarafından karşılanabilir. Yüksek lisans

veya doktora eğitimi desteği sağlanan personel tarafından, desteği sağlayan TİM/Birliğin genel

sekreterliğinde, eğitim süresinin iki katı kadar mecburi hizmet yapılması esastır. Mecburi hiz-

metini tamamlamadan herhangi bir nedenle genel sekreterlik ile ilişiği kesilen personelden,

TİM/Birlik tarafından ödenen eğitim desteği tutarının tamamı geri alınır. Söz konusu desteğin

verilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir.”

“f) Mesleki eğitim yardımı: Personelin, mesleki ve teknik konularda yurtiçi veya yurt-

dışında alacakları eğitime ilişkin masraflar, eğitim süresi altı ayı geçmemek, bütçe imkanları

uygun olmak ve yönetim kurulunca uygun görülmek kaydıyla TİM/Birlik tarafından karşıla-

nabilir. Eğitimin tamamlanmasından itibaren altı aydan kısa bir süre önce genel sekreterlikten

ayrılan personelden, TİM/Birlik tarafından ödenen tutarın tamamı geri alınır. Bu fıkra kapsa-

mında eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar TİM tarafından belirle-

nir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Bu fıkra hükmü çerçevesinde tespit edilen yıllık izin süresinin belirlenmesinde hizmet süresi,

personelin TİM, Birlikler, Bakanlık ve Bakanlığın diğer kuruluşlarında, ayrıca kamu kurum

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalıştığı sürelerin dikkate

alınması sureti ile hesaplanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(6) Doğum yapan kadın personel ve eşi doğum yapan erkek personel, çalışma zaman-

ları ve izinlerle ilgili olarak talebi halinde İş Kanununda belirtilen diğer haklardan yararlandı-

rılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Personelin bu madde çerçevesinde belirlenmiş bulunan yıllık, sosyal, mazeret, has-

talık, doğum ve ücretsiz izin sürelerinin bitiminde görevine başlaması zorunludur. İzin süresinin

bitiminde görevine başlamayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası

uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin

(7) ve (8) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık, TİM ve Birlik bünyesinde geçici görevli personel hakkında disiplin iş-

lemleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Geçici olarak görevli olan personelin görevleriyle veya görev yeriyle ilgili disiplin

işlemi gerektiren bir eylemde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, durum personelin geçici

görevli olduğu kurum veya kuruluş tarafından, personelin kadrosunun bulunduğu Genel Se-

kreterliğe yazılı olarak bildirilir. Bu bildirime istinaden personel hakkında disiplin işlemleri,

bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterlikçe yü-

rütülür. 

b) Geçici olarak görevli olan personelin görevleriyle veya görev yeriyle ilgili disiplin

işlemi gerektiren bir eylemde bulunduğunun kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterlik tarafın-

dan tespit edilmesi halinde, disiplin işlemleri, personelin geçici olarak Bakanlığın emrinde ol-

ması durumunda Bakanlığın onayının alınması, geçici olarak diğer bir Genel Sekreterlik em-

rinde olması durumunda ilgili Genel Sekreterliğin görüşünün alınması suretiyle bu Yönetme-

liğin ilgili hükümleri çerçevesinde kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterlikçe yürütülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Performans değerlendirmesi, her yılın Ocak-Haziran dönemi dikkate alınarak

Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemi dikkate alınarak bu dönemi takip eden Ocak ayında

yapılır ve sonuçları ilgili personele bildirilir. Performansı olumsuz değerlendirilen personel,

bu duruma 1 ay içinde, atamaya yetkili makam nezdinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. Bu

durumda, atamaya yetkili makam kararını 2 ay içinde ilgiliye yazılı olarak bildirir. İki değer-

lendirme döneminde üst üste olumsuz performans gösteren personelin genel sekreterlikle ilişiği

Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir.”
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MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrası 1/2/2018 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Uzman Yardımcısı için, en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, ikti-

sadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık

eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik,

ekonometri, mimarlık ve tasarım bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun

veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan

en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.”

“(5) Başvuruda istenen belgelerin, duyuruda belirtilen genel sekreterlik evrak kabul

birimine en geç yarışma sınav duyurusunda belirtilen tarih ve saate kadar şahsen, posta yoluyla

veya elektronik ortamda ulaştırılması şarttır. Evrakların eksiksiz olarak ulaştırılmasında so-

rumluluk adaya ait olup, eksik evrakla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate

alınmaz. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti

halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/10/2011 28081
2- 3/4/2012 28253
3- 7/4/2012 28257
4- 15/6/2012 28324
5- 15/2/2013 28560
6- 27/11/2013 28834
7- 12/3/2014 28939
8- 18/11/2014 29179
9- 30/12/2015 29578
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar, her bir unvan için, duyuruda

belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak,

ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava

çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı

sınava çağrılır.  Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Adaylık dönemi dahil, TİM ve Birliklerde uzman yardımcısı kad-

rosunda, ücretsiz izin, yurtdışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç,

üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar uzman yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Üç

yıllık fiili hizmet süresi, yeterlik sınavının yapıldığı tarihten geriye doğru gitmek suretiyle he-

saplanır.

(2) Yeterlik sınavı, usul ve esasları TİM tarafından belirlenmek üzere yazılı ve sözlü

sınav şeklinde, yılda iki defadan fazla olmamak kaydıyla, tüm birlikler için aynı dönemde TİM

tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. 

(3) Yeterlik Sınavında, uzman yardımcılarına;

a) Ekonomi ve dış ticaret,

b) Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti,

c) Uluslararası ekonomik ve ticari örgütler,

ç) Dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticari düzenlemeler,

d) Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler,

e) Gümrük prosedürleri,

f) Bakanlığın, TİM’in ve birliklerin görevleri ve teşkilat yapısı,

g) Görev yaptığı şubeye ilişkin konular,

ğ) Genel kültür,

konularının tamamı veya bir kısmından sorular sorulur. 

(4) Yazılı sınav, klasik usulde veya test şeklinde yapılabilir. Yazılı sınavın klasik usulde

yapılması durumunda kurul üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden not verir; kurul üyele-

rinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavın test şek-

linde yapılması durumunda ise, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılarak yazılı sınav

sonucu belirlenir.  Yazılı sınav sonucu olarak 70 ve üzerinde puan alan uzman yardımcıları

sözlü sınava çağrılır.

(5) Sözlü sınav, adayın mesleki bilgisinin yanı sıra, muhakeme, kavrayış, ifade yete-

nekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mü-

lakat niteliğini taşır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için uzman yardımcısının, her bir üye-

den en az 50 puan almak kaydıyla, tüm üyelerden aldığı notların aritmetik ortalamasının en az

70 puan olması gerekir.

(6) Yeterlik sınavı nihai başarı notu, yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik

ortalamasıdır. Adayın yeterlik sınavında başarılı sayılması için, yeterlik sınavı nihai başarı no-

tunun en az 70 olması gereklidir.
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(7) Yeterlik sınavı kurulu, sınava giren uzman yardımcılarının nihai başarı notlarını yu-

karıda belirtilen şekilde belirleyerek, sıralamaya tabi tutar ve sınav sonuçlarını, yeterlik sına-

vının bittiği günü takip eden üç gün içinde genel sekreterliğe teslim eder. Teslim edilme tari-

hinden itibaren üç iş günü içerisinde ilan edilen sınav sonuçları, ilan edildiği günü takip eden

iş günü içinde, ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilir. Sınavda başarılı olan uzman yardım-

cılarının uzman kadrosuna intibakı, takip eden ayın ilk gününden itibaren gerçekleştirilir.

(8) Yeterlik Sınavında başarılı olanların sınav sonuçları özlük dosyalarına işlenir. Ye-

terlik sınavı başarı sıralaması uzmanların kıdem sıralamasına esas teşkil eder.

(9) Yeterlik sınavında başarısız görülen uzman yardımcısı, iki kez daha yeterlik sınavına

girme hakkına sahiptir. Üçüncü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen uzman yardımcısı

yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

(10) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Yeterlik sınavına girme hakkını kaybe-

denler durumlarına uygun kadroya atanırlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8

inci maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi

bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu

birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının

(5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış

ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan

ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen

üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında

hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/9/2010 27692

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/10/2011 28081
2- 15/2/2013 28560
3- 18/11/2014 29179
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eder. Üye sayısı 50’nin altında olan birliklerde bu fıkrada belirtilen 5.000 ABD Doları (5.000

ABD Doları dahil) şartı aranmaz. Hizmet ihracatının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar

TİM’in görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir.”
“(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıta-

sıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını
güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik
tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik ta-
rafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Gerçek
kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu
tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe
tevdi etmeleri gerekmektedir.”

“(6) Olağan genel kurul, her yılın Nisan ayı içerisinde toplanır. Ayrıca genel kurul, yö-
netim kurulunun çağrısı veya genel kurula katılma hakkını haiz birlik üyelerinden en az üçte
birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içerisinde toplantının yapılmasını teminen yönetim ku-
rulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kuruluş, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına çağrı; yurt çapında ya-
yımlanan tirajı en yüksek yedi gazeteden birinde ilan verilmek, internet sitesinde duyurulmak
ve üyelere elektronik posta gönderilmek suretiyle yapılır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde üye-
lere mektup veya faks ile bildirim yapılabilir. Çağrının toplantı tarihinden en az yirmi beş gün
önce gündemle birlikte yapılması gerekir. Olağanüstü genel kurul toplantısına çağrının bu süre
içerisinde yönetim kurulunca yapılmaması halinde çağrı bu sürenin dolmasını müteakip yedi
gün içinde Genel Sekreterlik tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gerçek kişi üyelerin katılım bildirim yazılarının ve tüzel kişiler adına genel kurula
katılacak temsil ve ilzam yetkisini haiz temsilcilere ilişkin temsilci görevlendirme yazılarının,
seçimli genel kurullarda ilk toplantı tarihinden en az on yedi gün, seçimsiz genel kurullarda en
az üç işgünü önce genel sekreterliğe iletilip iletilmediğini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir faz-
lasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip
toplantılarda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı
ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Seçimli genel
kurul toplantılarının ise otuz üyeden az olmamak kaydıyla hazirun cetvelinde yer alan üye sa-
yısının yarısından bir fazlası ile yapılması zorunludur. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alı-
nır.”

“(4) Genel kurul, toplantıda bulunan üyeler arasından açık oylama ile bir divan başkanı
ve iki divan kâtibi seçer. Divan başkanı, genel kurul toplantısının kanun, yönetmelik, sair mev-
zuat ve diğer talimat hükümlerine göre yürütülmesinden sorumludur. Yönetim kurulu başkanı,
yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri ile seçimli genel kurullarda bu organlara aday olanlar
divan heyetine seçilemez.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklen-

miştir.

“(5) Seçilen asil üyeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakiben on iş günü içe-

risinde,

a) Tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişiler için temsilci bildirim yazısı ile bu madde-

nin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin ticaret sicil gazetesi örneği ve

imza sirkülerini,

b) Seçilmiş olan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, Kanunun

21 inci maddesinde belirtilen seçilmelerine engel bir durumlarının olmadığına ilişkin ilgili mer-

cilerden alınacak belgeleri

birlik genel sekreterliğine sunmakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde kendisi veya tem-

silcisi için bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine

ilk sıradaki yedek üye geçer.”

“(6) Herhangi bir nedenle asil üyeliklerin boşalması sonucu göreve çağrılan yedek üye-

ler, göreve davete ilişkin tebligatın tebellüğünden itibaren on iş günü içerisinde, beşinci fıkranın

(a) ve (b) bentlerinde sayılan belgeleri birlik genel sekreterliğine sunmakla yükümlüdür. Bu

süre içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer, ye-

rine sonraki yedek üye geçer.”

“(7) Tüzel kişilerin, seçildikleri organlardaki görevleri devam ederken gerçek kişi tem-

silcilerini değiştirmeleri halinde, beşinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeleri birlik

genel sekreterliğine sunmalarına ilişkin on iş günü süresi, tüzel kişiliğin yeni temsilcisini gös-

terir temsil belgesinin birliğe tevdi tarihinde başlar. Bu fıkra kapsamında üyelere yapılacak

tebligatta, bu yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi halinde üyenin görevinin kendili-

ğinden sona ereceği belirtilir.”

“(8) Gerçek kişiler için kendisinin, tüzel kişiler için gerçek kişi temsilcisinin, Kanunun

21 inci maddesi uyarınca görev alma kabiliyeti bulunmadığı veya bu kabiliyeti sonradan yitir-

diği anlaşılanların birlik organlarındaki üyelikleri bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendi-

liğinden sona erer.”

“(9) Gerçek kişi temsilcilerinin bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tüzel kişiyi tem-

sil kabiliyeti bulunmadığı veya bu kabiliyeti sonradan yitirdiği anlaşılan tüzel kişilere bu durum

derhal bildirilerek on iş günü içerisinde bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları

haiz bir temsilci bildirmeleri istenir. Bu yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi halinde

üyenin görevi kendiliğinden sona erer.”

“(10) Seçimli genel kurulları takip eden her yılın Nisan ayı sonuna kadar genel sekre-

terliğe, gerçek kişi temsilcilerin tüzel kişiyi temsil etmeye devam ettiklerine dair yazılı bildirim

yapılır.”

“(11) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre seçim tarihi itibarıyla seçilme ye-

terliliği bulunmadığı sonradan tespit edilenlerin üyelikleri bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren

kendiliğinden sona erer.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümleler eklenmiştir.

“Bu şekilde iki dönem başkanlık yapan kişiler aynı birlikte herhangi bir sebeple boşalan yöne-

tim kurulu başkanlığından kalan görev süresini de tamamlayamaz. Birbirini takip eden iki se-

çimli genel kurul arasındaki zaman zarfında, birlik yönetim kurulu başkanlığında geçirilen

süre, dört yıldan az olsa dahi bir dönem sayılır. Boşalan yönetim kurulu başkanlığının kalan

görev süresini tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu başkanlığında geçirilen süre ve ku-

ruluş genel kurulu ile seçimli genel kurul arasında birlik yönetim kurulu başkanlığında geçirilen

süre dönemden sayılmaz. Bir gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi

herhangi bir sebeple boşalan yönetim kurulu başkanlığının kalan görev süresini tamamlamak

üzere en fazla iki kez seçilebilir. Bu fıkrada belirtilen hallerde yönetim kurulu başkanlığında

geçirilen süre her hâlükârda sekiz yılı geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Yönetim Kurulu üye sayısının, başkan dahil onbirin altına inmesi halinde, bu Yö-

netmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yönetim kurulunun kalan görev süresini tamamlamak

üzere, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri için altmış gün içerisinde seçim yapılmasını teminen

genel kurul yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni Yönetim Kurulu

oluşana kadar mevcut yönetim kurulu görevine devam eder. Ancak bu sayının yedinin altına

inmesi halinde seçime kadar birliğin işleri genel sekreter tarafından yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Denetim kuruluna seçilen tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişilerle ilgili olarak,

19 uncu maddenin dördüncü ila onuncu fıkraları uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) TİM Genel Kurul delegeleri, kendi birliklerinin organlarında tüzel kişilikleri temsil

ediyor olsalar dahi, TİM Genel Kurulunda ve TİM’in seçimle göreve gelen organlarında gerçek

kişi hükmündedirler ve tüzel kişileri temsil yetkisi açısından 19 uncu maddenin dördüncü ila

onuncu fıkraları hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Olağan seçimli genel kurullarda genel sekreterlik, 8 inci maddede belirtilen şartları

yerine getiren üyeler ile bu üyelerin borç durumlarını ve 19 uncu maddenin ikinci ve üçüncü

fıkralarında belirtilen şartlar uyarınca birlik yönetim kuruluna seçilebilme durumlarını, Birlik

merkezinde ve internet yolu ile en geç 1 Mart’a kadar ilan eder. Liste, genel kurulun ilan tari-

hinden itibaren üç gün daha yayınlanmaya devam eder. Kuruluş genel kurulu ve olağanüstü

seçimli genel kurullarda bu liste genel kurulun ilan tarihinden itibaren en az üç gün süreyle

ilan edilir. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikçe incelenir ve en

geç iki gün içinde sonuçlandırılır. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az on beş gün

önce, seçimler için belirlenen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak

o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime verilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu

bulunduğu takdirde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gün-

demde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçim-

lerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır.”

“(8) İhtiyaç halinde aynı organın seçimi için birden fazla sandık kullanılabilir. Seçimlere

geçilmeden önce adaylar ilan edilir, divan başkanı tarafından organlara başka aday olup olma-

dığı sorulur ve varsa ilave edilir. Seçilme yeterliliğini haiz olup salonda bulunmayan üyeler

aday gösterilebilir. Aday olmayan veya aday gösterilmeyenlere verilen oylar geçersiz sayılır.

Hazirun listesinde yer almayan üyeler, birliğin yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu

üyeliğine, denetim kurulu üyeliğine ve TİM delegeliğine aday olamazlar ve gösterilemezler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yapılan işlemin, ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası içinde olması ha-

linde, tahsil edilen nispi ödemenin tamamı ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın

sonuna kadar gönderilir. Ancak yapılan işlemin, işlemi yapan birliğin de iştigal sahası içinde

olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin % 20’si işlemi yapan birlikçe alınır, % 80’i ise ih-

racatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.”

“b) Yapılan işlemin ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası dışında olması ha-

linde, tahsil edilen nispi ödemenin % 20’si ihracatçının üyesi olduğu birliğe, % 80’i ise ihra-

catçının ticaret sicilinde kayıtlı merkez adresinin bulunduğu ilgili sektör/sektörlerdeki en yakın

birlik/birliklere takip eden ayın sonuna kadar gönderilir. Bu fıkra kapsamında, diğer birliklere

gönderilmesi gereken tutarların zamanında gönderilmemesi halinde, muacceliyet tarihinden

itibaren yasal faiz uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 14/4/2011 27905

3- 11/10/2011 28081

4- 15/6/2012 28324

5- 12/3/2014 28939

6- 18/11/2014 29179

7- 30/12/2015 29578
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demir-

yolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Belgelendirme: Personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun oldu-

ğunun, yazılı olarak bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi ve belgelendi-

rilmesi faaliyetini,

ç) Cer aracı: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden

lokomotif, otomotrisi ve tren setlerini,

d) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-

kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yet-

kilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

e) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça

yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini,

f) Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, de-

miryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin mesleki yeterli-

liklerini kazandıracak eğitimlerin, sınavların uygulandığı ve belgelendirmenin yapıldığı kurum

veya kuruluşu,

g) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu

taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

ğ) Eğitim Programı: Bir yeterlilik alanında belge alabilmek için sistematik olarak öğ-

retimi yapılması gereken içeriğin yer aldığı yeterlilik birimlerinden oluşan uygulama planını,

h) Emniyet kritik görevler: Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde, tüm işletmecilerin

bünyesinde emniyete doğrudan etki edebilecek unsurlar üzerinde çalışan personelin üstlendiği

görevleri,

ı) Kursiyer: Bir demiryolu eğitim merkezinde eğitim gören kişiyi,

i) Lokomotif: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden

ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,

j) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

k) MYK mesleki yeterlilik belgesi: MYK tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri

ve yetkinliğini ifade eden mesleki yeterlilik belgesini,

l) Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri: Ulusal demiryolu ağına bağlı olmayan bir

şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasında ulaşım ihtiyaçlarının karşı-

lanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sistemleri güvenli bir şekilde iş-

leten ve/veya üzerinde yolcu taşımacılığı yapan kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
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m) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünü,

n) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Ano-

nim Şirketini,

o) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya

birkaç çeken araçtan oluşturulmuş personeli tarafından teslim alınmış diziyi,

ö) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha

fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

p) Tren makinisti: Yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde

emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları

ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak, hazırlanmış cer araçlarını ve treni teslim alan, sevk

ve idare eden nitelikli teknik kişiyi,

r) Tren makinist brövesi: Bir tren makinistinin, hangi demiryolu hatları üzerinde tren

sürmeye ve hangi cer araçlarını sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu kanıtlayan belgeyi,

s) Tren makinist ehliyeti: Bir tren makinistinin, mesleğini emniyetli bir şekilde yapa-

bilmesi için gerekli olan sağlık şartlarına, psikoteknik ve mesleki yeterliliklere sahip olduğunu

kanıtlayan belgeyi,

ş) Tüm işletmeciler: Demiryolu altyapı, demiryolu tren ve şehiriçi raylı toplu taşıma

işletmecilerini,

t) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri

ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve

yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı

ağını,

u) Ulusal meslek standardı: MYK tarafından yürürlüğe konulan bir mesleğin başarı ile

icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

ü) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak

hazırlanan, MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditas-

yonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

v) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa

Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından

akredite edilmiş; MYK tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belge-

lendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluş-

ları,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim

ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Demiryolu Eğitim ve/veya Sınav Merkezi”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Bir demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi;
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a) Tren Makinisti ve emniyet kritik görevlere ilişkin mesleklerde, yetkilendirilmiş bel-

gelendirme kuruluşu olması halinde; bu meslekleri icra edecek bireylerin MYK mesleki ye-

terlilik belgesi sahibi olması şartı aranır.

b) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde, Demiryolu eğitim ve/veya

sınav merkezi; ilgili meslekte hazırladığı eğitim ve sınav programını uygulayabilmek için Bakanlıktan

yetkilendirme talep eder. Eğitim programları meslek ile ilgili varsa ulusal meslek standartları

ve/veya ulusal yeterliliklere göre hazırlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miş, birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “eğitim

ve” ibaresinden sonra gelmek üzere  “/veya” ibaresi eklenmiştir.

“Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi yetkilendirilmesi için sunulması gereken

bilgi ve belgeler”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miş, birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan “eğitim

ve” ibarelerinden sonra gelmek üzere “/veya” ibareleri eklenmiştir.

“Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi yetki belgesi”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim

ve” ibaresinden sonra gelmek üzere“/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “eğitim

ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve sı-

nav” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile

üçüncü fıkrasında yer alan “ve sınav” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eği-

tim ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve” ibaresinden sonra gelmek

üzere “/veya” ibaresi eklenmiştir.

“Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi müdürleri”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile

aynı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan “eğitim ve” ibarelerinden sonra gelmek üzere “/veya”

ibareleri eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demir-
yolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, demiryolu faaliyetlerinde emniyet kritik
görevleri yapan personelin sahip olması gereken mesleki yeterlilikleri ile ilgili usul ve esasların
belirlenmesidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) Belgelendirme: Personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun oldu-

ğunun, yazılı olarak bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi ve belgelendi-
rilmesi faaliyetini,

ç) Cer aracı: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden
her türlü lokomotif, otomotrisi ve tren setlerini,

d) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-
kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yet-
kilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

e) Demiryolu araçları: Raylı veya hafif raylı sistemlerde yolcu, yük taşımasında veya
bu sistemlerin bakım ve onarım işlerinde kullanılan, üzerinde kendi tahrik güçleri ile hareket
etme yeteneği olan veya olmayan her türlü aracı,

f) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça
yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini,

g) Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, de-
miryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin mesleki yeterli-
liklerini kazandıracak eğitimlerin, sınavların uygulandığı ve belgelendirmenin yapıldığı kurum
veya kuruluşu,

ğ) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu
taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

h) Emniyet kritik görevler: Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde, tüm işletmecilerin
bünyesinde emniyete doğrudan etki edebilecek unsurlar üzerinde çalışan personelin üstlendiği
görevleri,

ı) Eğitim programı: Bir yeterlilik alanında belge alabilmek için sistematik olarak öğre-
timi yapılması gereken içeriğin yer aldığı yeterlilik birimlerinden oluşan uygulama planını,

i) Emniyet yönetim sistemi: Tüm işletmecilerin emniyetli çalışmasını sağlayacak, teh-
likelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik ola-
rak belirlenmesi ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize
edilmesini sağlayan organizasyonel yapıyı,

j) Kişisel emniyet belgesi: Demiryolu işleriyle ilgili tüm işletmelerde emniyet açısından
kritik görevleri yapacak personelden, Bakanlığın düzenlemelerine uygun olarak yapılacak veya
yaptırılacak sınav sonucu başarılı olanlara verilen ve alınması zorunlu belgeyi,

k) Lokomotif: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen, tahrik gücüyle hareket eden
ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,
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l) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,
m) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi: MYK tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri

ve yetkinliğini ifade eden mesleki yeterlilik belgesini,
n) Onaylı kişisel emniyet belgesi sureti: Kişisel emniyet belgesinde yer alan bilgileri

düz yazı halinde özetleyen, çalıştığı işletme tarafından verilen onaylı belgeyi,
o) Otomotris: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen, tahrik gücü ile hareket eden,

gerektiğinde arkasına ve önüne bağlı olarak çekilen araçları hareket ettiren ve/veya aynı za-
manda üzerinde yolcu veya yük taşınmasına olanak sağlayan raylı sistem aracını,

ö) Psikoteknik değerlendirme: Bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması
amacıyla, gerekli bilişsel ve motor özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesi, bireyin belirli
bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik tasarlanmış inceleme ve değerlendirme yön-
temini,

p) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Bakanlık ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,

r) Sağlık kurulu raporu: Tam teşekküllü devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite has-
taneleri tarafından alınan kurul raporları ile acil hastalık durumlarında veya operasyona dayalı
olmak kaydıyla diğer sağlık sunucuları tarafından düzenlenen kurul raporlarını,

s) Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri: Ulusal demiryolu ağına bağlı olmayan bir
şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasında ulaşım ihtiyaçlarının karşı-
lanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sistemleri güvenli bir şekilde iş-
leten ve/veya üzerinde yolcu taşımacılığı yapan kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

ş) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
t) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

Taşımacılık Anonim Şirketini,
u) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya

birkaç çeken araçtan oluşturulmuş personeli tarafından teslim alınmış diziyi,
ü) Tren makinisti: Yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde

emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları
ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak hazırlanmış cer araçları ile treni teslim alan, süren,
sevk ve idare eden nitelikli teknik kişiyi,

v) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha
fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

y) Tüm işletmeciler: Demiryolu altyapı, demiryolu tren ve şehir içi raylı toplu taşıma
işletmecilerini,

z) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri
ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve
yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı
ağını,

aa) Ulusal meslek standardı: MYK tarafından yürürlüğe konulan bir mesleğin başarı
ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

bb) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alına-
rak hazırlanan, MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akredi-
tasyonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

cc) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler: Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve bey-
nin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçte ve davranışta geçici veya kalıcı deği-
şikliklere neden olan her türlü maddeyi,
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çç) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa
Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından
akredite edilmiş; MYK tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belge-
lendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluş-
ları,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen emniyet kritik personelin sağlık kurulu raporu ve

psikoteknik değerlendirme raporu Ek-1 ve Ek-2’de belirlenen sağlık şartları ve psikoteknik
değerlendirme ölçütlerine tabidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ek-2’de yer alan usul ve esaslara uygun olarak psikoteknik değerlendirme merke-
zinden alınan psikoteknik değerlendirme raporu,”

“e) Tren makinisti hariç emniyet kritik göreve ilişkin, MYK tarafından onaylanarak yü-
rürlüğe girmiş, meslek standardının ve/veya ulusal yeterliliğin bulunması durumunda:

1) Demiryolu eğitim merkezinde, meslek standardı ve/veya yeterlilikte tanımlandığı
şekliyle, göreviyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran bir eğitim programına
katılmış olmak,

2) Demiryolu sınav merkezinde, mesleki yeterliliklerini ölçen, teorik ve pratik bileşen-
leri olan bir sınavdan başarılı olmak.”

“f) MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş, meslek standardının ve/veya ulusal
mesleki yeterliliğin bulunmaması durumunda:

1) Görev yapacağı işletmeci tarafından işin gerektirdiği yeterlilikleri karşılamaya yö-
nelik oluşturulmuş eğitim programlarına katılmış olmak,

2) 15 inci maddede belirtilen esaslar dâhilinde yapacağı meslek ile ilgili yeterlilikleri
ölçen, teorik ve pratik bileşenleri olan bir sınavdan başarılı olmak,

3) Görev yaptığı işletmecisinin kullandığı emniyet yönetim sisteminin mesleğini ilgi-
lendiren kısımları hakkında eğitim almış olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Psikoteknik değerlendirme gerektiren görevler için değerlendirme tarihi, süresi ve
uygulanacak testler,”

“ğ) Kullandığı cihaz ve protezler.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi
MADDE 14 – (1) Emniyet kritik görevlere ilişkin mesleklerde, yetkilendirilmiş belge-

lendirme kuruluşu olması halinde; bu meslekleri icra edecek bireylerin MYK mesleki yeterlilik
belgesi sahibi olması şartı aranır.

(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun olmadığı hallerde, bireylerin yeterli-
liklerinin kanıtlanması hususunda Bakanlık yetkilidir.

(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde, demiryolu eğitim ve/veya
sınav merkezi ilgili meslekte yayımlanmış ulusal meslek standardı ve/veya ulusal yeterliliğin
bulunması durumunda, eğitim programlarını ilgili standart ve yeterlilikler doğrultusunda ha-
zırlar. Eğitim ve sınav programını uygulayabilmek için Bakanlıktan yetkilendirme talep eder.

(4) Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezinin yeterlilikleri ile ilgili usul ve esaslar
Bakanlıkça düzenlenir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Emniyet kritik görevlere yönelik, MYK tarafından yayımlanmış ulusal meslek
standardı ve/veya ulusal yeterliliğin bulunmadığı durumlarda, tüm işletmeciler, emniyet yöne-
tim sisteminde; personeline, görevle ilgili yeterli ve emniyetli çalışma becerilerini kazandıracak
eğitimleri vermek veya verdirmek, teorik ve pratik olarak sınav yapmak veya yaptırmaktan so-
rumludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Psikoteknik kontroller
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işlet-

mecileri, psikoteknik değerlendirme merkezleri yetkilendirilmesine kadar emniyet kritik gö-
revlerde çalışan personelin psikoteknik değerlendirmelerini mevcut mevzuatlarına uygun olarak
yaparlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “A Grubunda yer alan örnek em-
niyet kritik görevler” başlıklı kısmının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu görevlerde çalışan emniyet kritik personel;
MYK’nın bu mesleklere ilişkin yayınlamış ulusal yeterliliğinde belirtilen süreli bildi-

rimlerin olması halinde MYK’nın süreli bildirimlerdeki şartlara uyulacaktır. Olmaması halinde
ise işe ilk girişlerinde ve kırk beş yaşına kadar 5 yılda bir, kırk beş-elli beş yaşa kadar 3 yılda
bir, elli beş yaş sonrası iki yılda bir periyodik olarak sağlık kontrolü için sağlık kurulu raporu
alır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “B Grubunda yer alan örnek em-
niyet kritik görevler” başlıklı kısmının birinci paragrafında yer alan “kataner” ibaresi “katener”
şeklinde ve ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekin “ortopedi ve travmatoloji”
başlıklı tablosunun 18 numaralı satırından sonra gelen “bu görevlerinde çalışırlar.” ibaresi “bu
görevlerinde çalışırlar. Ancak” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu görevlerde çalışan emniyet kritik personel;
MYK’nın bu mesleklere ilişkin yayınlamış ulusal yeterliliğinde belirtilen süreli bildi-

rimlerin olması halinde MYK’nın süreli bildirimlerdeki şartlara uyulacaktır. Olmaması halinde
ise işe ilk girişlerinde ve kırk beş yaşına kadar 5 yılda bir, kırk beş-elli beş yaşa kadar 3 yılda
bir, elli beş yaş sonrası iki yılda bir periyodik olarak sağlık kontrolü için sağlık kurulu raporu
alır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan tablonun 4 üncü ve 8 inci satırı

sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Telekomünikasyon araçları ile demiryolu araçlarının hareketlerinin kontrolüyle ilgili

her türlü iletişimi gerçekleştirmek”
“Katener hatlarına ve sinyalizasyon sistemlerine enerji vermek ve kesmek”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Ma-
kinist Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, çalışma saatleri” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) Belgelendirme: Personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun oldu-

ğunun, yazılı olarak bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi ve belgelendi-
rilmesi faaliyetini,

ç) Cer aracı: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden
her türlü lokomotif veya otomotrisi, tren setlerini,

d) Ciddi kaza: Tren çarpışması, trenin yoldan çıkması, benzeri bir olay neticesinde en
az bir kişinin ölümü, beş veya daha fazla kişinin ağır yaralanması, araçlarda, yolda, diğer te-
sislerde ve/veya çevrede araştırma sonucu en az altı milyon TL ağır hasara yol açan kazaları,
emniyet yönetimini ya da emniyet kurallarını açıkça etkileyen benzer kazaları,

e) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-
kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yet-
kilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

f) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça
yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini,

g) Demiryolu eğitim ve sınav merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, demiryolu
taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin mesleki yeterliliklerini
kazandıracak eğitimlerin ve sınavların uygulandığı ve belgelendirmenin yapıldığı kurum veya
kuruluşu,

ğ) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu
taşımacılığı yapmak üzere, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şir-
ketleri,

h) Emniyet yönetim sistemi: Tüm işletmecilerin emniyetli çalışmasını sağlayacak, teh-
likelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik ola-
rak belirlenmesi ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize
edilmesini sağlayan organizasyonel yapıyı,

ı) Lokomotif: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden
ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı olan çekilen araçları hareket ettiren raylı sistem
aracını,

i) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,
j) MYK mesleki yeterlilik belgesi: MYK tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri

ve yetkinliğini ifade eden mesleki yeterlilik belgesini,
k) Onaylı tren makinist bröve sureti: Demiryolu tren işletmecisi veya altyapı işletmecisi

tarafından düzenlenen, tren makinist brövesinde yer alan bilgilerin düz yazı biçiminde yer
aldığı belgeyi,

l) Otomotris: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücü ile hareket eden,
gerektiğinde arkasına ve önüne bağlı olan, çekilen araçları hareket ettiren ve/veya aynı zamanda
üzerinde yolcu veya yük taşınmasına olanak sağlayan raylı sistem aracını,

m) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler: Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve bey-
nin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçte ve davranışta geçici veya kalıcı deği-
şikliklere neden olan her türlü maddeyi,
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n) Psikoteknik değerlendirme: Bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması
amacıyla, gerekli bilişsel ve motor özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesi, bireyin belirli
bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik tasarlanmış inceleme ve değerlendirme yön-
temini,

o) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Bakanlık ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,

ö) Sağlık kurulu raporu: Tam teşekküllü devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite has-
taneleri tarafından alınan kurul raporları ile acil hastalık durumlarında veya operasyona dayalı
olmak kaydıyla diğer sağlık sunucuları tarafından düzenlenen kurul raporlarını,

p) Şehir içi raylı toplu taşıma sistemleri: Ulusal demiryolu ağına bağlı olmayan bir şehir
merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasında ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması
için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sistemlerini,

r) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
s) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Ano-

nim Şirketini,
ş) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya

birkaç çeken araçtan oluşturulmuş personeli tarafından teslim alınmış diziyi,
t) Tren makinisti: Yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde

emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları
ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak, hazırlanmış cer araçlarını ile treni teslim alan,
süren, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişiyi,

u) Tren makinist brövesi: Bir tren makinistinin, hangi demiryolu hatları üzerinde tren
sürmeye ve hangi cer araçlarını sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu kanıtlayan belgeyi,

ü) Tren makinist ehliyeti: Bir tren makinistinin, mesleğini emniyetli bir şekilde yapa-
bilmesi için gerekli olan sağlık şartlarına, psikoteknik ve mesleki yeterliliklere sahip olduğunu
kanıtlayan belgeyi,

v) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha
fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

y) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri
ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve
yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı
ağını,

z) Ulusal meslek standardı: MYK tarafından yürürlüğe konulan bir mesleğin başarı ile
icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

aa) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak
hazırlanan, MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditas-
yonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

bb) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa
Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından
akredite edilmiş; MYK tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belge-
lendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluş-
ları,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Tren makinist ehliyeti almak için başvuru sahipleri tarafından sağ-

lanması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir:
a) Başvuru tarihinde yirmi yaşını tamamlamış olmak, 
b) Başvuru tarihinden itibaren son altı aya ait iki adet fotoğraf,
c) Tren makinisti ehliyeti için başvuru tarihinde tren makinisti ulusal yeterliliğinde be-

lirtilen süreli bildirimler kapsamında aşağıdaki belgelere sahip olmak:
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1) Ek-1’de belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyen sağlık kurul raporu,
2) Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden “negatif” sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığı

tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarından alınan rapor,
3) Ek-2’de yer alan usul ve esaslara uygun olarak Bakanlık ve/veya Sağlık Bakanlığı

tarafından yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezinden alınan psikoteknik değer-
lendirme raporu,

ç) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduğu hallerde, Tren Makinist Ulusal Ye-
terliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak,

d) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde;
1) Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim merkezinden tren maki-

nistin ulusal yeterlilik ve meslek standartlarında belirtilen hususlara göre düzenlenen, tren ma-
kinist temel eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayarak katılım belgesi almış olmak,

2) Başvuru tarihinden en fazla on iki ay öncesinde, Bakanlık veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş bir demiryolu sınav merkezinde uygulanan yeterlilik sınavından 100 (yüz)
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Tren makinist ehliyeti, tren makinisti ulusal yeterliliğinde geçerli MYK mesleki
yeterlilik belgesi sahibi gerçek kişilere düzenlenir. Mülkiyeti, düzenlenmiş olduğu gerçek kişiye
aittir. Tren makinistinin görev yaptığı kuruluş, tren makinist ehliyeti üzerinde tasarrufta bulun-
ma yetkisine sahip değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tren makinist ehliyeti, tren makinisti ulusal yeterliliğinde belirtilen süreli bildi-
rimler ve yenileme süreleri kadar geçerlidir.

(2) Tren makinisti, kendisi veya adına görev yaptığı kurum tarafından alınmış, Ek-1’de
belirtilen sağlık kurulu raporu ve Ek-2’de belirtilen psikoteknik değerlendirme raporlarının
asılları Bakanlığa sunularak yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile
üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tren makinisti ulusal yeterliliğinde belirtilen meslek yeterlilik belgesinin yenilen-
mesi,”

“ç) Başvuru tarihinden itibaren son altı aya ait iki adet fotoğraf,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Tren makinist brövesi, makinistin hangi demiryolu hatları ve hangi cer araçlarını

sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu belirtir. Tren makinistinin görev yaptığı altyapı işlet-
mecisi veya demiryolu tren işletmecisi tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre
düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde
yer alan “sağlık ve” ibaresi “sağlık kurulu raporu ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi
MADDE 20 – (1) Tren makinist ehliyet ve/veya tren makinist bröve eğitimi Bakanlık

tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim merkezi tarafından verilir.
(2) Tren makinist ehliyeti yeterlilik sınavı, ilgili ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş bel-

gelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ol-
maması halinde; tren makinist ehliyeti yeterlilik sınavı, Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş demiryolu sınav merkezi tarafından uygulanır.
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(3) Tren makinist bröve sınavı Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu sınav
merkezi tarafından uygulanır.

(4) Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezinin yeterlilikleri ile ilgili usul ve esaslar
Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce TCDD ve

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak ça-
lışanlar veya emekli olanlardan tren makinisti ulusal yeterliliğinde geçerli MYK mesleki ye-
terlilik belgesi sahibi olanlar, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre
ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okul-
larından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup,
diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar, 7 nci
maddenin birinci fıkrasındaki geçerli süreler ile ikinci fıkrasındaki koşulları (Ek-1’de belirtilen
sağlık kurulu raporu ve Ek-2’de belirtilen psikoteknik değerlendirmelerden geçtiğini belgele-
me) sağlayarak Bakanlığa başvurması halinde adlarına tren makinisti ehliyeti ücretsiz olarak
düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin yetkilendirilmesine kadar uygulama
yöntemi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TCDD ve demiryolu tren işletmecileri psikoteknik değer-
lendirme merkezleri yetkilendirilmesine kadar makinistlerin psikoteknik değerlendirilmeleri
TCDD veya TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin mevcut mevzuatına uygun olarak yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “TREN MAKİNİSTLİĞİ EHLİ-
YETİ ALMAK İÇİN GEREKLİ SAĞLIK ŞARTLARI” kısmı ile “GÖZ” başlıklı kısmı ara-
sında yer alan giriş bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tren makinistlerinin sağlık şartları; ilk işe girişlerde ve MYK’nin tren makinisti ulusal
yeterliliğinde belirtilen süreli bildirimler içerisinde, periyodik sağlık kontrolü için sağlık kurulu
raporu alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inin “A - TREN MAKİNİST BRÖVESİ İLE

İLGİLİ CER ARACI KONULARINDAKİ MESLEKİ YETERLİLİKLER” başlıklı kısmının
“Treni tesisatına veya araçlara hasar vermeyecek bir tarzda sürüş” başlıklı 5 inci maddesinde
yer alan (b) ve (c) bentleri ile “B– TREN MAKİNİSTİ BRÖVESİ İLE İLGİLİ ALTYAPI KO-
NULARINDAKİ MESLEKİ YETERLİLİKLER” başlıklı kısmının “Treni sevk ve idare et-
mek” başlıklı 5 inci maddesinin (b) bendi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapışmayı ve güç gerekliliklerini dikkate alarak trenin hareket ettirilmesi,” 
“c) Cer aracını ve tesisatlarını dikkate alarak yavaşlama ve durmalar için fren yapılması

gereklidir.”
“b) Cer aracını ve tesisatlarını dikkate alarak, yavaşlama ve durmalar için, fren yapıl-

ması,”
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935
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Kamu İhale Kurumundan:
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya du-

yurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönet-
melik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit
Sözleşmenin 42 nci maddesinin 50 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“50 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder.

(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir:

“42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde ................ (İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.”

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 42.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 42.2
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde
metni bu çerçevede düzenlenecektir:

“42.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

42.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (söz-
leşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu hal-
ler hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çö-
zümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu   yer veya İstanbul yazıla-
caktır)’dır.. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
Türk hukuku uygulanır.

42.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

“42.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;”

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“42.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacak-
tır). Tahkim dili …..…………’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır.

42.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer ve-
rilecektir: 

“42.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hü-
kümlerine göre çözülecektir.  
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42.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve
bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde ha-
kemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü
hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin
talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi tara-
fından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

42.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması is-
tenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen iş-
lerde yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mah-
kemesi’dir.

42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Mün-
ferit Sözleşmenin 37.1 inci maddesinin 39 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder.

(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir:

“37.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde ................ (İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.”

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 37.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 37.2
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde
metni bu çerçevede düzenlenecektir:

“37.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

37.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (söz-
leşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu hal-
ler hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çö-
zümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu   yer veya İstanbul yazıla-
caktır)’dır. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
Türk hukuku uygulanır.

37.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

“37.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;”

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“37.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacak-
tır). Tahkim dili …………..…’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır.

37.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”
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b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer ve-
rilecektir: 

“37.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hü-
kümlerine göre çözülecektir.  

37.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve
bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde ha-
kemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü
hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin
talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi tara-
fından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

37.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması is-
tenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen iş-
lerde yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mah-
kemesi’dir.

37.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Münferit
Sözleşmenin 32 nci maddesinin 22 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“22 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder.

(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir:

“32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde ................ (İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.”

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 32.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 32.2
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde
metni bu çerçevede düzenlenecektir:

“32.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

32.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (söz-
leşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu hal-
ler hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çö-
zümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu yer veya İstanbul yazıla-
caktır)’dır. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
Türk hukuku uygulanır.

32.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

“32.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;”

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“32.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
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haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacak-
tır). Tahkim dili ………..……’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır.

32.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer ve-
rilecektir: 

“32.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hü-
kümlerine göre çözülecektir.  

32.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve
bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde ha-
kemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü
hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin
talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi tara-
fından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

32.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması is-
tenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen iş-
lerde yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mah-
kemesi’dir.

32.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277
2- 16/3/2011 27876
3- 8/9/2011 28048
4- 14/11/2012 28467
5- 13/4/2013 28617
6- 24/9/2013 28775
7- 28/11/2013 28835
8- 7/6/2014 29023
9- 16/8/2014 29090
10- 12/6/2015 29384
11- 29/11/2016 29903
12- 25/1/2017 29959
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Kamu İhale Kurumundan:
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklen-
miştir.

“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya du-

yurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönet-
melik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Tip Sözleşmenin 54 üncü mad-
desinin 41 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“41 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder.

(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir:

“54.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde ................ (İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.”

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 54.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 54.2
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde
metni bu çerçevede düzenlenecektir:

“54.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

54.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (söz-
leşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu hal-
ler hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çö-
zümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu   yer veya İstanbul yazıla-
caktır)’dır. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
Türk hukuku uygulanır.

54.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

“54.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;”

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“54.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacak-
tır). Tahkim dili ………..……’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır.

54.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer ve-
rilecektir: 
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“54.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hü-
kümlerine göre çözülecektir.  

54.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve
bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde ha-
kemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü
hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin
talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi tara-
fından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

54.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması is-
tenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen iş-
lerde yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mah-
kemesi’dir.

54.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/3/2011 27876

5- 20/4/2011 27911

6- 16/7/2011 27996

7- 15/7/2012 28354

8- 13/4/2013 28617

9- 24/9/2013 28775

10- 28/11/2013 28835

11- 7/6/2014 29023

12- 12/6/2015 29384

13- 27/6/2015 29399

14- 29/11/2016 29903

15- 25/1/2017 29959

16- 29/6/2017 30109
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Kamu İhale Kurumundan:
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya du-

yurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönet-
melik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Tip Sözleşmenin 37 nci madde-
sinin 42 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“42 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder.

(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir:

“37.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde ................ (İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.”

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 37.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 37.2
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde
metni bu çerçevede düzenlenecektir:

“37.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

37.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (söz-
leşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu hal-
ler hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çö-
zümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu   yer veya İstanbul yazıla-
caktır)’dır. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
Türk hukuku uygulanır.

37.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

“37.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;”

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir: 

“37.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacak-
tır). Tahkim dili …………..…’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır.

37.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer ve-
rilecektir: 

“37.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hü-
kümlerine göre çözülecektir.  

37.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve
bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde ha-
kemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü
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hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin
talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi tara-
fından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

37.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması is-
tenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen iş-
lerde yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mah-
kemesi’dir.

37.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/12/2010 27787

5- 16/3/2011 27876

6- 20/4/2011 27911

7- 16/7/2011 27996

8- 15/7/2012 28354

9- 13/4/2013 28617

10- 24/9/2013 28775

11- 28/11/2013 28835

12- 25/12/2013 28862

13- 7/6/2014 29023

14- 16/8/2014 29090

15- 25/10/2014 29156

16- 12/6/2015 29384

17- 27/6/2015 29399

18- 28/7/2015 29428

19- 27/4/2016 29696

20- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

21- 29/11/2016 29903

22- 25/1/2017 29959

23- 29/6/2017 30109
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Kamu İhale Kurumundan:
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya du-

yurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönet-
melik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Tip Sözleşmenin 42 nci madde-
sinin 57 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“57 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder.

(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir:

“42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde ................ (İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.”

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 42.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 42.2
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde
metni bu çerçevede düzenlenecektir:

“42.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

42.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (söz-
leşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu hal-
ler hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çö-
zümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu   yer veya İstanbul yazıla-
caktır)’dır. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
Türk hukuku uygulanır.

42.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

“42.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;”

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“42.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacak-
tır). Tahkim dili …………..…’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır.

42.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer ve-
rilecektir:

“42.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hü-
kümlerine göre çözülecektir.
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42.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve
bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde ha-
kemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü
hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin
talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi tara-
fından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar.

42.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması is-
tenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir.  4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen iş-
lerde yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mah-
kemesi’dir.

42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 4/3/2010 27511

3- 16/3/2011 27876

4- 16/7/2011 27996

5- 13/4/2013 28617

6- 24/9/2013 28775

7- 28/11/2013 28835

8- 7/6/2014 29023

9- 16/8/2014 29090

10- 12/6/2015 29384

11- 27/6/2015 29399

12- 27/4/2016 29696

13- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

14- 29/11/2016 29903

15- 25/1/2017 29959

16- 29/6/2017 30109
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Kamu İhale Kurumundan:
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya du-

yurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönet-
melik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Tip Sözleşmenin 31 inci madde-
sinin 26 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“26 Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder.

(1) Türk Mahkemelerinin tercih edilmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir:

“31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde ................ (İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.”

(2) Tahkim yolunun tercih edilmesi halinde 31.1 maddesine yer verilecek, ayrıca 31.2
maddesinde yer alan (a) veya (b) seçeneklerinden biri İdare tarafından tercih edilerek, madde
metni bu çerçevede düzenlenecektir:

“31.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

31.1.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık (söz-
leşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu hal-
ler hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çö-
zümlenecektir. Tahkim yeri,  ………………..(İdarenin   bulunduğu   yer veya İstanbul yazıla-
caktır)’dır. Tahkim dili Türkçe’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
Türk hukuku uygulanır.

31.1.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

“31.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının
1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde;”

a- İdare tarafından uyuşmazlığın İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca
çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“31.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç) İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir.  Tahkim yeri, ..................... (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacak-
tır). Tahkim dili …………..…’dir. Tahkim heyeti 3 hakemden oluşur. Uyuşmazlığın esasına
………………(uygulanması istenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukuku uygulanır.

31.2.2. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

b- İdare tarafından uyuşmazlığın milletlerarası tahkim yoluyla 4686 sayılı Milletlerarası
Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülmesinin öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer ve-
rilecektir:

“31.2.1. Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık
(sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu
haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hü-
kümlerine göre çözülecektir.
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31.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve
bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde ha-
kemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü
hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin
talebi üzerine ……….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mahkemesi tara-
fından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar.

31.2.3. Uyuşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları……..……(uygulanması is-
tenilen ülke hukuku belirtilecektir) hukukuna tabi olacaktır. Tahkim dili …………. ’dir. Tahkim
yeri................................. (İdarenin bulunduğu yer veya İstanbul yazılacaktır)’dir. 4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanununda tahkimle ilgili mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen iş-
lerde yetkili mahkeme …………….. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) Asliye Hukuk Mah-
kemesi’dir.

31.2.4. İdare veya yüklenici tarafından tahkime başvurulmuş olması halinde, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996

8- 30/7/2011 28010

9- 2/10/2011 28072

10- 13/8/2012 28383

11- 13/4/2013 28617

12- 24/9/2013 28775

13- 28/11/2013 28835

14- 7/6/2014 29023

15- 12/6/2015 29384

16- 27/6/2015 29399

17- 27/4/2016 29696

18- 29/11/2016 29903

19- 25/1/2017 29959

20- 29/6/2017 30109

21- 13/12/2017 30269

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO VI) 
BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM 

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ 
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: SGM-2013/5)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: SGM-2017/32)

MADDE 1 – 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hiz-
met Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine
Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2016/1718, (EU) 627/2014, (EU) 136/2014, (EU) 133/2014
ve (EU) 64/2012 teknik düzenlemeleri ile değiştirilen (EU) 582/2011 sayılı teknik düzenlemesi
dikkate alınarak,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki “VII” ibaresi
“XVII” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve 24 üncü maddesinin
beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Bazı tip onayları ve uygunluk belgeleri için geçiş hükümleri
MADDE 26/A – (1) Onay kuruluşu 1/1/2019 tarihinden itibaren, Ek II İlave I’de yer

alan 4.2.2.2, 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2, 4.3.1.2, 4.3.1.2.1, 4.3.1.2.2 maddelerine göre test edilen yeni
tip araçlara veya motorlara, bu maddelere uyulmaması durumunda, emisyona ilişkin gerekçe-
lerle AT tip onayı veya ulusal tip onayı düzenlemeyi reddeder. 

(2) 1/1/2020 tarihinden itibaren, Ek II İlave I’de yer alan 4.2.2.2, 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2,
4.3.1.2, 4.3.1.2.1 ve 4.3.1.2.2 maddelerine uymayan tip onayı mevcut yeni üretilen araçların
uygunluk belgeleri 2007/46/AT Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi kapsamında geçerli kabul edil-
mez ve 1/1/2020 tarihinden önce imal edilmiş bu kapsamdaki tam araçların 1/1/2021 tarihinden
itibaren, tamamlanmış araçların ise 1/7/2021 tarihinden itibaren tescili yapılmaz, satılamaz ve
hizmete giremez. Kullanımdaki araçların yedek motorları hariç olmak üzere, 1/1/2020 tarihin-
den itibaren onay kuruluşu Ek II’nin İlave 1’indeki 4.2.2.2, 4.2.2.2.1, 4.3.1.2 ve 4.3.1.2.1 mad-
delerinin şartlarına uymayan yeni motorların satışına ve kullanımına izin vermez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Avrupa Birliğinin (EU) 2016/1718 sayılı düzenlemesi uyumlaştırılarak bu Tebliğin

Ek II’sinde yapılan değişiklikler bu fıkranın yayımı tarihinden sonra yeni araç tipleri için uy-
gulanır.

(6) Avrupa Birliğinin (EU) 2016/1718 sayılı düzenlemesi uyumlaştırılarak bu Tebliğin
Ek II’sine eklenen 2.2.1 maddesi bu fıkranın yayımı tarihinden sonra yeni ve mevcut araç tipleri
için uygulanır.
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(7) Ek I İlave 9’daki emisyon uygulama tarihleri ile bu Tebliğin diğer hükümleri ara-
sında ihtilaf olması halinde, Ek I İlave 9’daki tarihler geçerlidir ve uygulanır. Ayrıca, Tebliğdeki
teknik hükümlerde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması durumunda, bu Tebliğin esas
aldığı (EU) 582/2011 sayılı teknik düzenlemenin değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır
ve geçerlidir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek I’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 1.1.2 ve 3.1 maddeleri ile 4.2 maddesindeki (b) bendi, İlave 4’teki 9 uncu ve 11 inci

paragraflar ile İlave 9 sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.1.2. İmalatçı araçlarında kullandığı motor gruplarında 98/70/AT Yönetmeliğinde veya

1/4/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin ve Motorin Türlerinin
Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelikte ve TS EN 228 standardına (kurşunsuz petrol kullanıl-
ması durumunda) ya da TS EN 590 (dizel kullanılması durumunda) standardına uymayan pi-
yasa yakıtlarının kullanılmasına izin verdiğinde, örneğin B100’de çalışma gibi (EN 14214);
madde 1.1.1’deki gerekliliklere ek olarak aşağıdaki şartları da yerine getirmelidir.

a) Motor gruplarında kullanılan yakıtların Ek IV’ün 1. Bölümündeki bilgi dokümanın-
daki madde 3.2.2.2.1’e göre çalışacağını bir resmi standardı göstererek beyan etmeli, madde
1.1.2’de belirtilen standartlardan herhangi birine uymayan piyasa yakıtları için spesifik marka
ve ürün spesifikasyonlarını göstererek beyan etmelidir. İmalatçı ayrıca OBD sisteminin işlev-
selliğinin beyan edilen yakıt kullanımında etkilenmediğini de bildirmelidir.

b) Ana motorun, Ek III’te ve Ek VI’nın İlave 1’inde belirtilen gereklilikleri yerine ge-
tirdiğini kanıtlamalıdır. Onay kuruluşu ayrıca Ek VII’de ve Ek X’da tanımlanan şartların yerine
getirildiğini kanıtlamasını isteyebilir. 

c) İmalatçı, beyan edilen yakıtların 98/70/AT Yönetmeliği veya Benzin ve Motorin Tür-
lerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmeliğe ve diğer CEN standartlarına uygun piyasa yakıtları
ve bunların karışımları için Ek II’de tanımlanan kullanımda uygunluk şartlarını sağlamaktan
sorumludur.

İmalatçının talebi doğrultusunda, bu maddede ortaya konan şartlar askeri amaçlı araçlar
için kullanılan yakıtlar için de uygulanır.

İlk paragrafın (a) bendine istinaden bu Tebliğin şartlarının karşılandığını kanıtlayıcı
emisyon testlerinin gerçekleştirildiği esnada, yakıt imalatçısı tarafından, yakıtın resmi spesifi-
kasyonlarının test parametrelerini karşıladığına dair yakıt analiz raporu dosyaya eklenmelidir.”

“3.1. Motorun ayrı bir teknik ünite olarak tanımlandığı durumlarda ya da araç tip onayı
emisyon ve araç bakım ve tamir bilgilerine erişime bağlı olarak tanımlandığı durumlarda, motor
aşağıdakileri taşır: 

a) Motorda imalatçının ticari markası veya ticari adı,
b) İmalatçısı tarafından yapılan motorun ticari tanımı.”
“(b) NOX kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayan sistemin uygunluğu açısından

kurulum, 49 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 11’inin İlave 4’üne göre, imalatçı tarafından
bu Regülasyonun  Ek I Bölüm 1’inde 1 de belirtilen montaj şartlarını sağlamalıdır.”

“Bir motor veya motor ailesi için ayrı teknik ünite olarak tip onay başvurusu olması
durumunda, Genel Bölüm ile Bölüm 1 ve Bölüm 3 doldurulmalıdır.”

“Bir aracın emisyon ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim konusunda tip onay baş-
vurusu olması durumunda Genel Bölüm ile Bölüm 1, Bölüm 2 ve Bölüm 3 doldurulmalıdır.”
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“İlave 9
Tip Onayı Sertifikası Numaralandırma Sistemi

Bu Tebliğdeki 15 inci maddenin birinci fıkrası, 17 nci maddenin birinci fıkrası ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrası uyarınca düzenlenen tip onayı numarasının 3. Bölümünde, tip onayı
açısından geçerli en son uygulama düzenlemesinin veya o düzenlemeyi değiştiren düzenleme-
nin numarası yer alır. Bu numaranın arkasından, Tablo 1’e göre OBD ve SCR sistemlerinin
şartlarını yansıtan harf gelir.

Açıklamalar:
(1) Eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar ve araçlar için Ek

X Tablo 1’de ve pozitif ateşlemeli motorlar ve araçlar için Ek X Tablo 2’de yer alan ‘NOX

OTL’ izleme şartları.
(2) Eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar ve araçlar için Ek

X Tablo 1’de yer alan ‘PM OTL’ izleme şartları.
(3) Ek X madde 2.1.1’de yer alan ‘performans izleme’ şartları.

30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



(4) Ek XIII madde 7.1’de yer alan ayıraç kalitesi ‘geçiş dönemi’ şartları.
(5) Ek XIII madde 7.1.1’de yer alan ayıraç kalitesi ‘genel’ şartları.
(6) Pozitif ateşlemeli motorlar ve araçlar için EK X Tablo 2’de yer alan “CO OTL” iz-

leme şartları.
(7) Ek X madde 6’da yer alan IUPR “geçiş dönemi” şartları.
(8) Ek X madde 6’da yer alan IUPR “genel” şartları.
(9) Pozitif ateşlemeli motorlar ve bu motorlar ile donatılmış araçlar için.
(10) Sıkıştırma ateşlemeli motorlar ve eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve bu motorlar ile

donatılmış araçlar için.
(11) Sadece pozitif ateşlemeli motorlar ve bu motorlar ile donatılmış araçlara uygulanır.

Bu Tebliğ kapsamındaki ilk defa tip onayı alacak pozitif ateşlemeli motorlar ve bu motorlar
ile donatılmış araçlar için 1/1/2015, mevcut tip onaylı söz konusu araçlar için 1/1/2016 tarihinde
Euro VI-B zorunlu olarak uygulanır.

(12) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 9A madde 2.3.1.2’de belirtilen izleme şartlarına
ilişkin ek hükümler.

(13) Ek X’da belirtilen IUPR özellikleri. Pozitif ateşlemeli motorlar ve bu motorlar ile
donatılmış araçlar IUPR’ye tabi değildir.

(14) Ek II İlave 1’de belirtilen ISC şartları.
N/A: Uygulanmaz.
Not: Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası hükmü de geçerli olmak üzere, Avrupa Bir-

liği üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş teknik servislerin düzenlediği
ve ülkemizde uygulanan emisyon seviyelerine ait raporlar kabul edilir. 26/10/2016 tarihli ve
29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönet-
meliğin 22 nci maddesi uygulanır.”

b) Aşağıdaki 3.2.1.1 ilâ 3.2.1.6 maddeleri eklenmiştir.
“3.2.1.1. Doğal gaz/biyometan motoru olması durumunda tip onayı işaretlemesinden

sonra aşağıdaki markalamalardan biri yapılmalıdır:
a) H tipi gazlar için kalibre edilen ve onaylanan motorlar için “H”;
b) L tipi gazlar için kalibre edilen ve onaylanan motorlar için “L”;
c) H tipi ve L tipi gazlar için kalibre edilen ve onaylanan motorlar için “HL”;
ç) Motor H-tipi spesifik bir gaz karışımı ile çalışma için kalibre edilip onaylandıysa ve

H tipinde farklı bir gaz için motor yakıtında ayarlama yapılarak değiştirilebiliyorsa “Ht”;
d) Motor L-tipi spesifik bir gaz karışımı ile çalışma için kalibre edilip onaylandıysa ve

L tipinde farklı bir gaz için motor yakıtında ayarlama yapılarak değiştirilebiliyorsa “Lt”;
e) Motor H-tipi veya L tipi herhangi bir gaz karışımı ile çalışma için kalibre edilip onay-

landıysa ve yine H tipi veya L tipinde farklı bir gaz için motor yakıtında ayarlama yapılarak
değiştirilebiliyorsa “HLt”;

f) Motor yakıtı olarak CNG/biyometan kullanılan diğer durumlarda ve motor sınırlı bir
gaz kompozisyonu aralığında çalışabiliyorsa “CNGfr”;

g) Motor yakıtı olarak LNG kullanılan diğer durumlarda ve motor sınırlı bir gaz kom-
pozisyonu aralığında çalışabiliyorsa “LNGfr”;

ğ) Motor yakıtı olarak LPG kullanılan diğer durumlarda ve motor sınırlı bir gaz kom-
pozisyonu aralığında çalışabiliyorsa “LPGfr”; 

h) Motor yakıtı olarak spesifik LNG karışımı için kalibre edilip onaylandıysa ve bu
spesifik karışımın λ faktörü, G20 için Ek IX’da belirtilen λ faktörünü %3 oranında geçmiyorsa,
ve etan miktarı %1,5 değerini geçmiyorsa LNG20;

ı) Diğer LNG yakıt kompozisyonları için kalibre edilerek onaylandıysa LNG;
3.2.1.2. Eş zamanlı iki yakıtlı motorlar için onay işareti; ulusal sembolün ardından ge-

lecek şekilde bir seri numarası taşımalıdır. Bunun amacı motorun hangi tip eş zamanlı iki yakıtlı
motor olduğunu tanımlamak ve hangi tip gazlar için onayın geçerli olduğunu belirtmektir. Ra-
kam serisi madde 3’te belirtilen 2 dijitli, eş zamanlı iki yakıtlı motorlar için tanımlanan rakamlar
ile madde 3.2.1.1’de motorun kullandığı doğal gaz/metan kompozisyonuna göre tanımlanan
harf ya da harfler vasıtasıyla oluşturulur. Madde 3’te eş zamanlı iki yakıtlı motorlar için ta-
nımlanan 2 dijitli seri numaraları aşağıdaki gibidir:
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a) 1A ; 1A tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorlar için;
b) 1B ; 1B tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorlar için;
c) 2A ; 2A tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorlar için;
ç) 2B ; 2B tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorlar için;
d) 3B ; 3B tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorlar için.
3.2.1.3. Dizel yakıtlı CI motorları için, onay işareti ulusal sembolden sonra “D” harfini

içermelidir.
3.2.1.4. Etanol (ED95) yakıtlı CI motorlar için, onay işareti ulusal sembolden sonra

“ED” harfini içermelidir.
3.2.1.5. Etanol (E85) yakıtlı PI motorları için, onay işareti ulusal sembolden sonra

“E85”  içermelidir.
3.2.1.6. Petrol yakıtlı PI motorları için, onay işareti ulusal sembolden sonra “P” harfini

içermelidir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin EK II’sinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 2.1, 2.3, 4.1 maddeleri, 4.4.1 ilâ 4.5.5 maddeleri, 4.6.5, 4.6.10 ve 5.1.2.2 maddeleri

ile İlave 1’deki 1, 2.2, 2.6.1, 2.6.2, 3.2.1, 4.1, 4.2.2, 4.3.1 maddeleri ve İlave 2’deki 3.1 maddesi
sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.1. Araçların veya bir motor ailesindeki motorların kullanım sırasındaki uygunluğu,
araçların normal sürüş şekillerine, koşullarına ve yüklerine göre yolda çalıştırılarak deneye
tabi tutulması yolu ile ispatlanmalıdır. Kullanım sırasındaki uygunluk deneyi; gerçek sürüş gü-
zergâhlarında normal taşıma kapasitesi ile her zamanki profesyonel sürücüsü ile kullanılan
araçlar için temsili nitelikte olmalıdır. Bir aracı, her zamanki profesyonel sürücüsü yerine başka
bir sürücünün kullanıyor olması halinde söz konusu alternatif sürücü, test edilecek araçları kul-
lanma becerisine ve eğitimine sahip olmalıdır.”

“2.3. İmalatçı, onay kuruluşuna seçilen aracın, sürüş şekillerinin ve koşullarının motor
ailesini temsil ettiğini ispatlamalıdır. Sürüş şekillerinin kullanım sırasındaki uygunluk deneyi
açısından kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için bu ekteki madde 4.5’te yer alan
şartlar uygulanmalıdır.”

“4.1. Aracın taşıma kapasitesi  
Normal yük, aracın azami taşıma kapasitesinin %10 ilâ %100 aralığında bulunan araç

yüküdür.
Azami taşıma kapasitesi, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek I’inde belirtilen şekilde aracın

teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi ile aracın yürür vaziyetteki kütlesi arasındaki
farktır.

Kullanım sırasındaki uygunluk deneyinde taşıma kapasitesi için tekrarlanabilir ve suni
bir yükten faydalanılabilir.

Onay kuruluşu aracın azami taşıma kapasitesinin %10 ilâ %100 aralığında herhangi bir
yükte testin gerçekleştirilmesini talep edebilir. İşlem için gereken PEMS ekipmanının kütlesinin
aracın azami taşıma kapasitesinin %10’unu geçmesi halinde, bu yük minimum yük olarak kabul
edilebilir.

N3 kategorisindeki araçlar, uygulanabilir durumlarda, bir yarı römork ile test edilir. ”
“4.4.1. Test için kullanılan yağ piyasa yağı olmalıdır ve motor imalatçısının spesifikas-

yonlarına uygun olmalıdır. Yağ numuneleri alınır.
4.4.2. Yakıt
Deney yakıtı, 98/70/AT Yönetmeliği veya Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Et-

kilerine Dair Yönetmeliğe ve ilgili CEN standartları kapsamındaki piyasa yakıtı veya bu Teb-
liğin Ek IX’unda belirtilen referans yakıtlar olmalıdır. Yakıt numuneleri alınmalıdır.

İmalatçı gaz motorundan yakıt numunesi alınmamasını talep edebilir.
4.4.2.1. İmalatçı, bu Tebliğin Ek I’inin 1 inci maddesine göre, Ek I İlave 4’teki bilgi

dokümanının madde 3.2.2.2.1’inde belirtilen piyasa yakıtlarıyla bu Tebliğ gerekliliklerini sağ-
layacak şekilde çalışma şartlarını karşıladığını beyan ederse, beyan edilen her yakıt için en az
bir test gerçekleştirilir.

4.4.3. Ayıraç kullanan egzoz sonrası iyileştirme sistemleri (after treatment) için, ayıraç
piyasada kullanılan bir ayıraç olmalıdır ve motor imalatçısının spesifikasyonlarına uygun ol-
malıdır. Ayıraçtan bir numune alınır. Ayıraç dondurulmamalıdır.
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4.5. Seyahat gereklilikleri
Operasyonun bölümleri toplam seyahat süresinin bir yüzdesi olarak ifade edilir.
Seyahat, madde 4.5.1 ilâ madde 4.5.4’te belirtildiği gibi, şehir içi sürüşü takip eden kır-

sal ve şehir dışı sürüşünü kapsar. Farklı nedenlerden dolayı başka bir test talebi duruma göre
sağlanabilir ve onay kuruluşunun kabulünden sonra farklı bir seyahat testi yapılabilir fakat her
durumda test şehir içi sürüşle başlamalıdır.

Bu maddenin amacı doğrultusunda , “yaklaşık” olarak belirtilen değer %±5 değeri ifade
eder. 

Şehir içi, kırsal ve şehir dışı bölümleri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:
- Coğrafi koordinatlar (harita vasıtasıyla) ya da
- İlk hızlanma metodu.
Seyahat planının coğrafi koordinatlar baz alınarak yapıldığı durumlarda araç, seyahatin

her bir bölümünün toplam süresinin %5’ini aşan kümülatif bir süre için, aşağıdaki hız limitlerini
aşamaz:

- 50 km/saat şehir içi kısım,
- 75 km/saat kırsal kısım (M1 ve N1 kategorisi araçlarda 90 km/saat)
Seyahat planının ilk hızlanma metoduyla belirlendiği durumlarda, 55 km/saat (M1 ve

N1 kategorisi araçlarda 70 km/saat) üzerinde ilk hızlanma kırsal bölümün başlangıcını ve 75
km/saat (M1 ve N1 kategorisi araçlarda 90 km/saat) üzerinde ilk hızlanma şehir dışı bölümü
başlangıcını ifade eder.

Şehir içi, kırsal ve şehir dışı operasyonlarındaki ayrıştırma kriterleri hakkında test ön-
cesinde onay kuruluşu ile mutabakata varılır.

Şehir içi operasyonda ortalama hız 15 ilâ 30 km/saat arasında olmalıdır.
Kırsal operasyonda ortalama hız 45 ilâ 70 km/saat arasında olmalıdır (M1 ve N1 kate-

gorisi araçlarda 60 ilâ 90 km/saat)
Şehir dışı operasyonlarında ortalama hız 70 km/saat üzerinde olmalıdır. (M1 ve N1 ka-

tegorisi araçlarda 90 km/saat)
4.5.1. M1 ve N1 kategorisi araçlarda seyahat yaklaşık olarak %34 şehir içi, %33 kırsal

ve %33 şehir dışı operasyonlarından oluşur.
4.5.2. N2, M2 ve M3 kategorisi araçlarda seyahat yaklaşık olarak %45 şehir içi, %25

kırsal ve %30 şehir dışı operasyonlarından oluşur. 107 sayılı BM/AEK Regülasyonunda ta-
nımlanan M2 ve M3 kategorisi Sınıf I, II ve Sınıf A araçlar yaklaşık %70 şehir içi ve %30
kırsal operasyon şartlarında test edilir.

4.5.3. N3 kategorisi araçlarda seyahat yaklaşık olarak %20 şehir içi, %25 kırsal ve %55
şehir dışı operasyonlarından oluşur.

4.5.4. Seyahat planının değerlendirilmesi amacıyla, bölümlerin süreleri soğutucu sı-
caklığı 343 K (70°C)’e ilk ulaştığı andan itibaren veya sıcaklık 5 dakikadan sonra +/- 2 K se-
viyesinde sabitlendiği andan itibaren (hangisine daha önce ulaşılırsa) hesaplanır. Fakat bu süre
motor başlatıldıktan sonra 15 dakikayı aşamaz. Madde 4.5’e uygun olarak soğutucu sıcaklığının
343 K (70°C)’e ulaşması için geçen süre şehir içi sürüş koşullarında gerçekleştirilir.

Emisyon kontrol sistemlerinin test öncesinde yapay olarak ısıtılması yasaktır.
4.5.5. WHDC veri tabanından alınmış ve aşağıda gösterilen karakteristik seyahat de-

ğerleri dağılımı, seyahatin değerlendirilmesi açısından yol gösterebilir:
a) Hızlanma: Zamanın %26.9’u.
b) Yavaşlama: Zamanın %22.6’sı.
c) Seyir: Zamanın %38.1’i.
d) Durma (araç hızı = 0): Zamanın %12.4’ü.”
“4.6.5. Test süresi WHTC sırasında gerçekleştirilen işin 4 ilâ 7 katı kadarını tamamla-

yacak kadar uzun ya da WHTC den kaynaklanacak referans CO2 oluşumunun kg/devir cinsin-
den 4 ilâ 7 katı kadar olmalıdır.”

“4.6.10. Eğer parçacık egzoz sonrası iyileştirme sistemi seyahat süresince sürekli ol-
mayan bir rejenerasyon gerçekleştiriyorsa ya da test sırasında OBD A veya OBD B türünden
bir hata oluşursa, imalatçı seyahatin geçersiz sayılmasını talep edebilir.”

“5.1.2.2. Hesaplanan torkun, Ek I madde 5.2.5’te belirtilen tam yüklü haldeki tork to-
leransı içinde kalması durumunda ECU tork sinyalinin uygunluğu yeterli kabul edilir.”
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“1. GİRİŞ
Bu İlave, gaz emisyonlarının araç üzerinde seyahat halinde ölçümlerinin taşınabilir

emisyon ölçüm cihazlarıyla (PEMS) gerçekleştirilmesi hakkındaki prosedürü tanımlar. Motorun
egzozundan ölçülebilecek kirletici madde emisyonları şu bileşenleri kapsar: Sıkıştırmalı ateş-
lemeli motorlar için karbonmonoksit, toplam hidrokarbonlar ve nitrojen oksitler; pozitif ateş-
lemeli motorlar için karbonmonoksit, metan içermeyen hidrokarbonlar, metan ve nitrojen ok-
sitlerdir. Buna ek olarak madde 4 ve madde 5'te tarif edilen hesaplama prosedürlerini sağlamak
için karbondioksit de ölçülür.

Doğal gaz yakıtlı motorlar için, imalatçı, teknik servis ya da onay kuruluşu metan ve
metan olmayan emisyonları ölçmek yerine toplam hidrokarbonu (THC) ölçmeyi seçebilir. Bu
durumda toplam hidrokarbonlar için emisyon limitleri, (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin Ek-I’inde
tanımlanan metan emisyon değerleri ile aynıdır. Madde 4.2.3 ve madde 4.3.2 uyarınca uygunluk
faktörlerinin hesaplama amaçları için, uygulanabilir sınır sadece metan emisyon sınırı olmalı-
dır.

Yakıt olarak doğal gaz dışında yakıt kullanan motorlar için imalatçı, teknik servis ya
da onay kuruluşu metan olmayan emisyonları ölçmek yerine toplam hidrokarbonu (THC) ölç-
meyi seçebilir. Bu durumda toplam hidrokarbonlar için emisyon limitleri, (AT) 595/2009 Yö-
netmeliğinin Ek-I’inde tanımlanan metan olmayan hidrokarbon emisyon değerleri ile aynıdır.
Madde 4.2.3 ve madde 4.3.2 uyarınca uygunluk faktörlerinin hesaplama amaçları için, uygu-
lanabilir sınır  sadece metan olmayan emisyon sınırı olmalıdır.”

“2.2. Tablo 1’de belirtilen parametreler 1,0 Hz veya üzerinde sabit bir frekansta ölçülür
ve kaydedilir. Orijinal ham veri imalatçı tarafından saklanır ve onay kuruluşu tarafından talep
edilmesi durumunda sunulur.
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“2.6.1. Deneye Başlanması
Emisyon örnekleme, egzoz parametreleri ölçümü ile motor ve ortam değerlerinin kayıt

altına alınması motoru çalıştırmadan önce başlatılır. Soğutucunun sıcaklığı test başlangıcında
303 K (30°C)’yi aşamaz. Ortam sıcaklığının test başlangıcında 303 K (30°C)’in üzerinde ol-
duğu durumlarda soğutucunun sıcaklığı ortam sıcaklığının 2°C’den fazla üzerinde olamaz. Ve-
rilerin değerlendirilmesi soğutucunun sıcaklığı 343 K (70°C) dereceye ilk ulaştığı andan itiba-
ren veya sıcaklığın 5 dakikadan sonra +/- 2 K seviyesinde sabitlendiği andan itibaren (hangisine
daha önce ulaşılırsa) hesaplanır. Fakat bu süre motor başlatıldıktan sonra 15 dakikayı aşamaz.

2.6.2. Deneyin Yapılması
Emisyon örnekleme işlemi, egzoz parametrelerinin ölçülmesi ve motor verileri ile ortam

verilerinin kaydedilmesi, motorun normal kullanımı sırasında devam eder. Motor durdurulabilir
ve yeniden çalıştırılabilir ancak emisyon örnekleme işlemi deney boyunca devam eder.

PEMS gaz analiz cihazlarının periyodik sıfırlanma kontrolleri her 2 saatte bir yapılabilir
ve sonuçlar değerlerdeki sapmaların düzeltilmesi için kullanılabilir. Sıfırlanma kontrollerinde
kullanılan veriler işaretlenir ve emisyon hesaplamalarında kullanılmaz.

GPS bağlantısının kesilmesi durumunda GPS verileri aracın ECU  hız verisi ve bir  ha-
rita yardımıyla hesaplanabilir, fakat bu süre 60 saniyeyi geçemez. GPS sinyalinin toplam kayıp
süresi toplam seyahat süresinin %3’ünden fazla ise, seyahat geçersiz sayılır.”

“3.2.1. Analiz Cihazı ve EFM verileri
Verilerin (EFM ile ölçülen egzoz kütle akışı ile gaz konsantrasyonu) tutarlılığı,

ECU’den ölçülen yakıt akışı ile 49 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4B’sinin madde
8.4.1.7’sindeki formül kullanılarak hesaplanan yakıt akışı arasındaki korelasyon ile doğrulan-
malıdır. Ölçülen ve hesaplanan yakıt akış değerleri için bir doğrusal regresyon uygulanmalıdır.
En küçük kareler yöntemi kullanılır ve en uygun denklem aşağıdaki şekildedir:

y = mx + b
Buna göre
- y: hesaplanan yakıt akışıdır [gram/saniye].
- m: regresyon doğrusunun eğimidir.
- x: ölçülen yakıt akışıdır [gram/saniye].
- b: regresyon doğrusunun y kesişimidir.
Her regresyon doğrusu için eğim (m) ve belirleme katsayısı (r2) hesaplanır. Bu analizin,

azami değerden azami değerin %15’i aralığında ve 1 Hz’e eşit veya 1 Hz’den büyük bir fre-
kansta yapılması tavsiye edilir. Bir deneyin geçerli kabul edilebilmesi için aşağıdaki iki kriter
değerlendirilir.

“4.1. Ortalama Alma Pencere Prensibi
Emisyonlar, referans CO2 kütlesine veya referans işe dayanan, hareketli ortalama alma

pencere yöntemi kullanılarak entegre edilmelidir. Hesaplama prensibi şu şekildedir: Kütle emis-
yonları veri kümesinin tamamı için hesaplanmaz, tüm veri kümesinin alt kümeleri için hesap-
lanır ve bu alt kümelerin uzunluğu da referans laboratuvar geçiş çevrimi sırasında ölçülen
motor CO2 kütlesine veya işe uyacak şekilde tespit edilir. Hareketli ortalama alma hesaplama-
ları, veri örnekleme dönemine eşit olan bir zaman aralığı (Δt) ile yapılır. Emisyon verilerinin
ortalamasını almak için kullanılan bu alt kümeler, takip eden maddelerde ‘ortalama alma pen-
cereleri’ olarak anılmaktadır.
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Geçersiz verilerin hiçbir kısmı işin veya CO2 kütlesinin ve ortalaması alınan pencerenin
emisyonlarının hesaplanmasında dikkate alınmamalıdır:

a) Enstrümanların sıfır sapma kontrolleri;
b) Ek II madde 4.2 ve madde 4.3’te belirlenen şartların dışında kalan veriler.
Kütle emisyonları (mg/pencere) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4 madde 8.4.2.3’te

belirtildiği şekilde tanımlanır.

Şekil 1-Aracın zamana göre hızı ve aracın zamana göre birinci ortalama alma 
penceresinden itibaren ortalaması alınan emisyonları”

“4.2.2. Geçerli pencerelerin seçilmesi
4.2.2.1. Madde 26/A’da belirtilen tarihlerden önce 4.2.2.1.1 ilâ 4.2.2.1.4  maddeleri uy-

gulanır.
4.2.2.1.1. Geçerli pencereler, ortalama gücü azami  motor gücünün eşik değerinin (po-

wer thresold) %20’sinin üzerinde olduğu pencerelerdir. Geçerli pencerelerin yüzdesi 50 veya
50’nin üzerinde olmalıdır.

4.2.2.1.2. Geçerli pencerelerin yüzdesi 50’nin altında ise veri değerlendirmesi daha dü-
şük güç eşik değerleri kullanılarak tekrarlanır. Geçerli pencerelerin oranı %50 ve üzerine ula-
şıncaya kadar güç eşik değeri %1’lik kademeler halinde düşürülür.

4.2.2.1.3. Hiçbir durumda alt güç eşik değeri %15’in altında olamaz.
4.2.2.1.4. Geçerli pencere, %15 güç eşiğinde %50’den az ise test geçersiz sayılır.
4.2.2.2. Madde 26/A’da belirtilen tarihlerden itibaren 4.2.2.2.1 ve 4.2.2.2.2 maddeleri

uygulanır.
4.2.2.2.1. Geçerli pencereler; ortalama gücün, azami  motor gücünün eşik değerinin

(power thresold) %10’unun üzerinde olduğu pencerelerdir.
4.2.2.2.2. Geçerli pencere yüzdesinin 50’den az olması durumunda veya 90 yüzdesel

kural uygulandığında şehir içi operasyonlarda hiçbir geçerli pencere yoksa test geçersiz sayı-
lır.”

“4.3.1. Geçerli pencerelerin seçilmesi
4.3.1.1. Madde 26/A’da belirtilen tarihler öncesinde 4.3.1.1.1 ilâ 4.3.1.1.4  maddeleri

uygulanır.
4.3.1.1.1. Geçerli pencereler aşağıdaki denklem ile hesaplanan azami  süreleri aşamaz:
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Burada:
- Dmax = azami pencere süresi, saniye,
- Pmax = azami  motor gücüdür, kW.
4.3.1.1.2. Eğer geçerli pencerelerin yüzdesi 50’nin altında ise, veri değerlendirmesi

daha uzun pencere süreleriyle gerçekleştirilir. Bu işlem madde 4.3.1’de verilen formüldeki 0,2
değerini her basamakta 0,01 azaltarak gerçekleştirilir.  Bu işlem geçerli pencere oranı %50’ye
eşit olana ya da üzerine çıkana kadar devam eder.

4.3.1.1.3. Her şekilde yukarıdaki formülde azaltılan değer 0,15’in altında olamaz.
4.3.1.1.4. Madde 4.3.1.1, 4.3.1.1.2 ve 4.3.1.1.3’e göre hesaplanan azami  pencere sü-

relerinde geçerli pencerelerin oranı %50’nin altında ise test geçersiz sayılır.
4.3.1.2.  Madde 26/A’da belirtilen tarihlerden itibaren 4.3.1.2.1 ve  4.3.1.2.2 maddeleri

uygulanır.
4.3.1.2.1. Geçerli pencereler süresi aşağıdaki şekilde hesaplanan azami  süreleri aşma-

yan pencerelerdir:

Burada:
- Dmax azami  pencere süresi, saniye,
- Pmax azami motor gücüdür, kW.
4.3.1.2.2. Geçerli pencere oranı %50’nin altında ise test geçersiz sayılır.”
“3.1. Egzoz Gazı Akış Ölçerin (EFM) egzoz borusuna takılması
EFM’nin takılması; karşı basıncı motor imalatçısının tavsiye ettiği değerin üstüne çı-

karmamalı ve egzoz borusunun uzunluğunu da 2 metreden fazla arttırmamalıdır. PEMS ekip-
manının tüm parçalarında olduğu gibi EFM’nin takılması da, ilgili mevzuatına ve sigorta şart-
larına uymalıdır.”

b) Aşağıdaki 2.2.1 maddesi eklenmiştir.
“2.2.1. Veri Raporlama Formatı
Emisyon değerleri ve diğer ilgili parametreler csv formatındaki veri dosyasıyla rapor-

lanmalı ve değiştirilmelidir. Parametre değerleri virgülle ayrılmalıdır (ASCII-Code#h2C). Ra-
kamların ondalık işareti nokta ile ayrılmalıdır (ASCII-Code #h2E). Çizgiler satır başı komutu
ile silinir, ASCII-Code #h0D. Binler basamağı ayırıcısı kullanılmaz.” 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin EK VI’sında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) İlave 1’deki 3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1. Aracın Taşıma Kapasitesi
PEMS uygulama testi için araç yükü üretilebilir veya yapay bir araç yükü kullanılabi-

lir.
Aracın taşıma kapasitesi, azami  araç taşıma kapasitesinin %50-60’ı olmalıdır. Ek II’de

belirtilen ilave şartlar uygulanır.”
b) İlave 1’e aşağıdaki 2.3 maddesi eklenmiştir. 
“2.3. İmalatçılar araçların bağımsız taraflarca halka açık yollarda PEMS ile test edile-

bilmesi için egzoz borularına adaptör uygulanabilirliği, ECU sinyallerine erişim ve gerekli yö-
netimsel ayarlamaları sağlar. İmalatçı bunun için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 8 inci madde-
sinin birinci fıkrasında belirtildiği şekliyle ücret talep edebilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin EK XI’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.3.2.4 maddesi aşağıdaki şekilde ve İlave 3 Ekteki şekilde değiştirilmiştir.
“4.3.2.4. Emisyon performansının dayanıklılığı
Madde 4.3.2.2’ye göre deneye tabi tutulan ve yedek kirlilik kontrol cihazı içeren egzoz

çıkış sonrası iyileştirme sistemi, bu Ekteki İlave 3’te tarif edilen dayanıklılık prosedürlerine
tabi tutulur.”

b) Aşağıdaki 4.3.5 maddesi ve 4.6 ilâ 4.6.5 maddeleri ile Ekteki İlave 4 ilâ İlave 8 ek-
lenmiştir.
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“4.3.5. Yakıtlar
Ek I madde 1.1.2’de belirtilen durumlarda, 4.3.1 ilâ 4.3.7 maddelerinde  tanımlanan

test prosedürleri, orijinal motor sistemi imalatçısı tarafından beyan edilen yakıtlar ile gerçek-
leştirilir. Ancak, onay kuruluşu ile uzlaşılarak İlave 3 ve madde 4.3.2.4’te tanımlanan dayanık-
lılık prosedürü, sadece yaşlanma açısından en kötü senaryoyu veren bir yakıt ile gerçekleştiri-
lebilir.”

“4.6. NOx kontrol önlemleri ile uyumluluk konusundaki şartlar (yalnızca egzozunda
direkt NOx konsantrasyon sensörü bulunan araçlara konan yedek kirlilik kontrol cihazlarına
uygulanabilir).

4.6.1. NOx kontrol ölçümleri uyumluluk testi sadece orijinal kirlilik kontrol cihazı ori-
jinal konfigürasyonunda izlendiğinde gereklidir.

4.6.2. Yedek kirlilik kontrol cihazının NOx kontrol değerleri ile uyumluluğu, bu cihaz-
ların (AT)595/2009 Yönetmeliği ve bu Tebliğe göre motorlara veya tip onaylı araçlara takıla-
bilmesi için, bu Tebliğin Ek XIII’ünde belirtilen prosedür ile kanıtlanır.

4.6.3. 49 sayılı BM/AEK regülasyonundaki kirlilik kontrol cihazları dışındaki parçalarla
ilgili hükümler uygulanmaz.

4.6.4. Yedek kirlilik kontrol cihazı imalatçısı, orijinal tip onayı sırasında kullanılan test
prosedürünü ve ön koşullandırmayı kullanabilir. Bu durumda, aracın motoruna orijinal tip ona-
yını veren onay kuruluşu, talep üzerine ve ayrım yapmaksızın, Ek I İlave 4’e göre hazırlanan
Bilgi Dokümanına ek olarak kirlilik kontrol cihazı için orijinal ekipman imalatçısı tarafından
yapılan NOx kontrol değerleri testinin, ön koşullandırma sayıları ve tipleri ve test döngü sayı-
larını içeren ek bir bilgi dokümanı sağlar.

4.6.5. Madde 4.5.5, OBD sistemi ile izlenen NOx kontrol değerlerine uygulanır.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin EK XIII’ünün 2.1.2.2.1, 2.1.2.2.2, 8 ve 8.1 maddeleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2.1.2.2.1. Ayıraç kalitesinin izlenmesine ilişkin olarak, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek

XVI’sının 4.1 ve 4.2 maddesindeki hükümler yerine bu Ekteki 7 ilâ 7.3 maddelerinde belirtilen
hükümler geçerlidir.”

“2.1.2.2.2. Ayıraç tüketiminin izlenmesine ve dozajlama işlemine ilişkin olarak, SGM-2009/22
Tebliğinin Ek XVI’sının 5 ilâ 5.5 maddelerindeki hükümler yerine bu Ekteki 8, 8.1 ve 8.1.1
maddelerinde belirtilen hükümler geçerlidir.” 

“8. Ayıraç Tüketimi ve Dozajlama İşlemi
8.1. Ayıraç tüketimine ve dozajlama işlemine ilişkin tedbirler, 49 sayılı BM/AEK Re-

gülasyonunun Ek 11’inin 8 inci maddesinde belirtilen tedbirlerdir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin EK XIV’ünün 2.2.1 ve 2.2.4 maddeleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“2.2.1. Benzin veya E85 yakıtlı pozitif ateşlemeli motorlar için 85 Sayılı BM/AEK Re-

gülasyonunun 5.2.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde yorumlanır:
Kullanılan yakıt, piyasada bulunan bir yakıt olmalıdır. Uyuşmazlık halinde kullanılan

yakıt bu Tebliğin Ek IX’unda belirtilen uygun referans yakıt olmalıdır.”
“2.2.4. Sıkıştırma ateşlemeli motorlar için 85 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 5.2.3.4

maddesi aşağıdaki şekilde yorumlanır:
Kullanılan yakıt, piyasada bulunan bir yakıt olmalıdır. Uyuşmazlık halinde kullanılan

yakıt bu Tebliğin Ek IX’unda belirtilen uygun referans yakıt olmalıdır.”
MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2014 28878
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/8/2014 29088
2- 22/10/2016 29865
3- 30/12/2016 29934

30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA 

DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(İTHALAT: 2017/4)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta ilave gümrük vergisi ihdas eden Bakanlar

Kurulu Kararları eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların uygulama usul ve esaslarını düzen-
lemektedir.

Menşe belgesi ve gümrük işlemleri
MADDE 2 – (1) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eş-

liğinde ülkemize ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte
yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük ida-
resine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi
beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.

(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerek-
çelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nez-
dinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak, ihracatçı fir-
manın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR dolaşım

belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen Avrupa Birliği veya Türk menşeli eşya için menşe tevsiki
aranmaz. 

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/34)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/34) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2016/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’in 9 uncu maddesinin bi-

rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Soruşturma konusu olan önleme tabi ürün; 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00,

7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00

GTİP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna

mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklin-

deki cam dokuma hariç)”dir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye

sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına

ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün

içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde,

bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/38)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) ile

Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde

Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde

Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Diğerleri; aksam

ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya

dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) ithalatına yönelik başlatılan ve T.C.

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınma-

sına karşı soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

(2) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönet-

melik ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Reka-

betin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içer-

mektedir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.İ.P: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) Laos: Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni,

g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
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Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisik-

letlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bi-

sikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Diğer-

leri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan

iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”dir.

(2) Bu aşamada belirtilen G.T.İ.P.’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte de-

ğildir.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/6) ile ÇHC, Hindistan ve

Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) tanımlı “Bi-

sikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak

jantı hariç)” ve 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç

Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ithalatında dampinge karşı

%20 ila %100 arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 24/7/2015 ta-

rihli ve 29424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsa-

mında ÇHC, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te

tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te

tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te ta-

nımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00

G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” itha-

latında 0,22 ila 2,02 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına karar veril-

miştir. 

(2) 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/22) ile Vietnam, Sri Lanka ve Çin Tayvanı

menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Las-

tikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ve 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te

tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın,

ancak jantı hariç)” ithalatında dampinge karşı CIF bedelin %30’u ila %50’si arasında değişen

seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca, 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2009/27) ile Endonezya ve Malezya menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde

kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.00.00 G.T.İ.P’te yer alan  jantlara takılı ol-

sun olmasın, ancak jantı hariç )” ve 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te tanımlı “Bisikletlerde kulla-

nılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan  jantlara takılı olsun olmasın,

ancak jantı hariç)” ithalatında CIF bedelin %5,6’sı ila % 33’ü arasında değişen seviyelerde

kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Bu çerçevede, 11/8/2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2016/33) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında Vietnam, Sri Lanka

ve Çin Tayvanı, menşeli eşyaya yönelik anılan önlemlerin 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı
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“Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı

“Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik

pozisyonunda tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya

4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri,

jantı hariç)” ithalatında 0,73 ila 2,02 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulan-

masına karar verilmiştir. 

(3) Bakanlığa iletilen önlem konusu ülkeler menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri ithala-

tında uygulanan dampinge karşı önlemin Laos’tan menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındı-

ğına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(4) Bu çerçevede, 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10)  ile başlatılan önlem-

lerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi 

MADDE 6 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit

edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkedeki yerleşik bilinen ihracatçısına ve Laos’un ilgili tem-

silciliklerine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Hak-

sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe (Tebliğ No: 2017/10) ulaşmalarını temin etmek için

soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi 

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkenin ilgili temsilciliklerine, bilinen ithalatçılarına ve bilinen ihracatçısına soru formları gön-

derilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37

günlük süre verilmiş olup, sonraki aşamada Bakanlığımıza iletilen herhangi bir süre uzatımı

talebi bulunmamıştır.

(2) Soruşturma kapsamında Laos’da yerleşik “Topmega International Co. Ltd.” firması

gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bu-

lunmuştur. Bu çerçevede, firmanın Laos’da bulunan tesislerinde 21-23 Kasım 2017 tarihleri

arasında bir yerinde doğrulama ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Genel 

MADDE 8 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dam-

pinge karşı önlemin Laos üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Reka-

betin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu eşyalarda toplam ithalatımız 2014 yılında 10.692

ton iken, 2015 yılında bir önceki yıla göre %8,6 oranında artarak 11.615 ton, 2016 yılında ise

bir önceki yıla göre %1,3 oranında artarak 11.762 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) İthalat istatistikleri incelendiğinde, önleme tabi pozisyonlarda tanımlı eşyadan Laos

menşeli olanlarının ülkemize ithalatının ilk olarak 2014 yılında başladığı tespit edilmiştir. Bu

çerçevede, Laos’tan 2014 yılında ithalat; 494 bin ABD Doları tutarında iken, 2015 yılında %34

oranında artarak 664 bin ABD Doları, 2016 yılında ise bir önceki yıla göre %42 oranında ar-

tarak 945 bin ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 
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(3) Ayrıca, anılan dönemde Laos’tan yapılan önlem konusu eşya ithalatı miktar bazında

2014 yılı için 131,4 ton, 2015 yılı için 189,1 ton ve 2016 yılı için 288,7 ton olarak gerçekleşmiş

olup, bu kapsamda miktar bazında ithalat artışı 2015 yılında bir önceki yıla göre %43,8 ve

2016 yılında bir önceki yıla göre %52,6 olmuştur.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Laos’da

mukim üretici/ihracatçı Topmega International Co. Ltd. firmasının üretici niteliğini haiz olduğu,

soruşturma konusu eşyanın üretimini faal olarak gerçekleştirdiği, hâlihazırda önlem uygulanan

ülkelerden ithal ettiği soruşturma konusu eşyayı menşe yanıltması yaparak Türkiye’ye ihraç

etmeye yönelik herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadığı hususları gerek firma tarafından

sunulan gerekse yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bilgi ve belgelerden tes-

pit edilmiş ve firmanın uygulanmakta olan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadığı değerlen-

dirilmiştir. 

Karar ve işlemler

MADDE 11 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma sürecinde,

Laos menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Top-

mega International Co. Ltd. firmasının üretici niteliğini haiz olduğu ve hâlihazırda bahis konusu

eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadığı sonucuna

ulaşılmıştır. Söz konusu firma dışında Laos’dan Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatı

yapan başka firma olmaması nedeniyle Laos’a önlemin teşmil edilmemesi gerektiği değerlen-

dirilmiştir.

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Mü-

şavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir

Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında

meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
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Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:56)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar

Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulana-

cak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli

kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a)      Noter kağıdı 11,00

b)      Beyanname 11,00

c)      Protesto, vekaletname, re’sen senet 22,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar 108,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 72,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı 18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00

7 - Aile cüzdanları 98,50
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8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 134,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

12 - Motorlu araç tescil belgesi 120,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 100,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 6,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 10,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde

kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan

"Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan

memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden de-

ğerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yü-

rütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para

cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü

saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada

ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mu-

hasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA

2018 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET

TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)

MADDE 1 – (1) Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) vereceği hiz-
metler karşılığında ödenecek TÜRKPATENT ücretlerinin türü ve tutarı, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı
cetvellerde gösterilmiştir. TÜRKPATENT ücretlerine, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar
Kanununun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve
Katma Değer Vergisi dahil değildir. Talep edilen hizmetle ilgili olarak ödenecek toplam ücret,
TÜRKPATENT ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanır.

(2) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri kapsamında
elektronik/mobil imza kullanılarak yapılan taleplere ve fiziki evrakla yapılan taleplere ilişkin
ücretlendirmeler bu Tebliğin ekinde yer alan cetvellerde ayrı sütunlarda gösterilmiştir. Rezer-
vasyon sistemiyle yapılan taleplere, fiziki evrakla yapılan taleplere ilişkin ücretlendirmeler uy-
gulanır.

(3) Bu Tebliğ, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 24/4/2017
tarihli ve 30047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde
başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) 6769 sayılı Kanunda, Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetme-
likte, mülga 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi
halinde işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

(3) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hak-
kında Kanun ve 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre
Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte
belirtilen ücretin ödenmemesi halinde, talep yapılmamış sayılır.

MADDE 3 – (1) Patent ve faydalı model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve
inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara öde-
necek ücret ve ödeme şekli, TÜRKPATENT ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma pro-
tokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme, Katma Değer Vergisi de eklenerek ilgili
döviz cinsinden yapılır.

(2) Patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyalarına ilişkin işlemlerle ilgili olarak
ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

a) Entegre Devre Topoğrafyaları;
1) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin

işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki ücreti,
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2) Devir işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hak-
kında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki
ücreti,

3) Entegre devre topoğrafyası başvuru ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korun-
ması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasındaki ücreti,

4) Entegre devre topoğrafyası sicil sureti düzenleme ücreti: Entegre Devre Topoğraf-
yalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci mad-
desinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

5) Entegre devre topoğrafyası tescil belgesi düzenleme ücreti: 5147 sayılı Kanunun
16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

6) Entegre devre topoğrafyası tescil belgesi sureti düzenleme ücreti: Entegre Devre
Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin
21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

7) Entegre devre topoğrafyası tescil belgesi yeniden düzenleme ücreti: Entegre Devre
Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin
19 uncu maddesindeki ücreti,

8) Entegre devre topoğrafyası zorunlu lisans talep ücreti: Entegre Devre Topoğrafya-
larının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı mad-
desinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

9) Lisans işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması
Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkra-
sındaki ücreti,

10) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının
Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki
ücreti,

11) Rehin işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması
Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ücreti,

b) Faydalı modeller;
1) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin

işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin
125 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

2) Devir işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

3) Ek süre talebi ücreti: Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 162 nci
maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

4) Faydalı model başvuru ücreti (çevrimiçi): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanma-
sına Dair Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

5) Faydalı model başvuru ücreti (rezervasyon): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

6) Faydalı model başvuruları/belgeleri için Kurum bünyesinde araştırma raporu hazır-
lanması ücreti: Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 160 ıncı maddesinin son
fıkrasındaki ücreti,
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7) Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesi talebi ücreti: Mülga
551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 167 nci maddesindeki ücreti,

8) Faydalı model belgesi onaylı sureti düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

9) Faydalı model dosyalarının incelenmesi ücreti (her dosya için): Sınai Mülkiyet Ka-
nununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 107 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

10) Faydalı model belgesi düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanma-
sına Dair Yönetmeliğin 122 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ve mülga 551 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 162 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

11) Faydalı model başvuruları için Kurum bünyesinde araştırma raporu hazırlanması
ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 120 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasındaki ücreti,

12) Faydalı model için hakların yeniden tesisi ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmeliğin 115 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

13) Faydalı model başvuruları için işlemlerin devam ettirilmesi ücreti: Sınai Mülkiyet
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki üc-
reti,

14) Lisans işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

15) Lisans verme teklifi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 117 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

16) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

17) Mücbir sebep ücreti: Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 134 üncü
maddesinin son fıkrasındaki ücreti,

18) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştır-
ma ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 112 nci maddesinin
üçüncü fıkrasındaki ücreti,

19) Rehin/teminat işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

20) Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

21) Vadesinde ödenmeyen yıllık ücret: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

22) Yabancı dilde verilen tarifnamenin Türkçe çevirisi için süre talebi ücreti: Mülga
551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin son fıkrasındaki ücreti,

23) Yabancı dilde verilen tarifnamenin Türkçe çevirisi için ek süre talebi ücreti: Mülga
551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin son fıkrasındaki ücreti,

24) Yıllık ücret için telafi ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yö-
netmeliğin 106 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

25) 1 ilâ 8 ve daha fazla rüçhan hakkı talebi ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygu-
lanmasına Dair Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

26) 2 nci ilâ 10 uncu yıl sicil kayıt işlemi ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,
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27) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya faydalı model olarak giren
başvurunun ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 119 uncu
maddesinin birinci fıkrasında atıf yapılan, aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fık-
rasındaki ücreti,

28) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya faydalı model olarak giren
başvurunun yapılması için ek süre ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yö-
netmeliğin 119 uncu maddesinin birinci fıkrasında atıf yapılan, aynı Yönetmeliğin 73 üncü
maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

29) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya girişte faydalı model olarak
başvuru yapma hakkının tesisi için verilen ek süre ücreti (33 aydan sonra ulusal safhaya giren
başvurular için): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 119 uncu mad-
desinin birinci fıkrasında atıf yapılan, aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendindeki ücreti,

c) Patentler;
1) Araştırma raporu Kurum bünyesinde düzenlenmiş patent başvuruları için Kurum

bünyesinde inceleme raporu hazırlanması ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ve mülga 551 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

2) Avrupa patenti fasikülü Türkçe çevirisi için ek süre ücreti: 9/1/2001 tarihli ve 24282
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Söz-
leşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fık-
rasındaki ücreti,

3) Avrupa patenti fasikül yayım ücreti: Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa
Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin
dördüncü fıkrasındaki ücreti,

4) Avrupa patenti başvurusu istemlerinin yayım ücreti: Avrupa Patentlerinin Verilmesi
ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin
10 uncu maddesindeki ücreti,

5) Avrupa patent başvurusunun veya Avrupa patentinin düzeltilmiş Türkçe çevirisinin
yayım ücreti: Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca, Avrupa Patenti veya baş-
vurusu sahibi tarafından verilen düzeltilmiş Türkçe çevirinin yayımı için ödenmesi gereken
ücreti,

6) Avrupa patentinin itiraz veya kısıtlama işlemi sonucu değişen fasikül yayım ücreti:
Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama
Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki ücreti,

7) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin
işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin
125 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

8) Devir işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

9) Ek süre talebi ücreti: Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci mad-
desinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,
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10) Ek patent belgesi düzenlenmesi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin
onüçüncü fıkrasında atıf yapılan ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
meliğin 103 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki ücreti,

11) Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araş-
tırma ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 113 üncü madde-
sinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki ücreti,

12) Lisans işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

13) Lisans verme teklifi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 117 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

14) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

15) Mücbir sebep ücreti: Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 134 üncü
maddesinin son fıkrasındaki ücreti,

16) Patent başvuruları için Kurum bünyesinde araştırma raporu hazırlanması ücreti:
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fık-
rasındaki ve mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin birinci fık-
rasındaki ücreti,

17) Patent başvuruları için Kurum bünyesinde 2 nci ve 3 üncü inceleme raporu hazır-
lanması ücreti: Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesinin yedinci
ve dokuzuncu fıkralarındaki ücreti,

18) Patent başvuruları için Kurum bünyesinde inceleme raporu hazırlanması ücreti: Sı-
nai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarındaki ve mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesinin
üçüncü fıkrasındaki ücreti,

19) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna değiştirilmesi talebi ücreti: Mülga
551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 65 inci maddesindeki ücreti,

20) Patent başvuru ücreti (çevrimiçi): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

21) Patent başvuru ücreti (rezervasyon): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

22) Patent belgesi düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki ve 551 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki ve 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki
ücreti,

23) Patent belgesi onaylı sureti düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygu-
lanmasına Dair Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

24) Patent dosyalarının incelenmesi ücreti (her dosya için): Sınai Mülkiyet Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 107 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

25) Patent/faydalı model ön araştırma ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanma-
sına Dair Yönetmelik hükümlerine göre verilen anahtar kelime veya bilgilere göre Türk pa-
tentlerinin veri tabanında yapılan sorgulama ile patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hak-
kında yapılan ön araştırma ücretini ve Avrupa Patent Ofisinin (EPO) patent veri tabanlarından
yapılan sorgulama ile patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan araştırma
ve/veya ön araştırma raporları ücretini,

Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



26) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında başvuru yapma hakkının tesisi için verilen
ek süre ücreti (33 aydan sonra ulusal safhaya giren başvurular için): Sınai Mülkiyet Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

27) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında Kabul Ofisi olarak yapılan başvurular için
rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: 7/7/1995 tarihli ve 4115 sayılı Kanunla katılım sağlanan
Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti,

28) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvurunun ücreti:
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fık-
rasındaki ücreti,

29) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvurunun yapılması
için ek süre ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 73 üncü
maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

30) Patent için hakların yeniden tesisi ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanma-
sına Dair Yönetmeliğin 115 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

31) Patent başvuruları için işlemlerin devam ettirilmesi ücreti: Sınai Mülkiyet Kanu-
nunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

32) Rehin/teminat işlemi kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

33) Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

34) Unvana göre patent/faydalı model araştırma ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmelik ve mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış patent/faydalı
model olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırılması ücretini,

35) Üçüncü kişilerce talep edilen değerlendirme ücreti: Üçüncü kişiler tarafından ya-
pılan araştırma ve yenilik değerlendirmesi faaliyetini içeren talepler için ödenmesi gereken üc-
reti,

36) Vadesinde ödenmeyen yıllık ücret: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

37) Yabancı dilde verilen tarifnamenin Türkçe çevirisi için ek süre talebi ücreti: Mülga
551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin son fıkrasındaki ücreti,

38) Yabancı dilde verilen tarifnamenin Türkçe çevirisi için süre talebi ücreti: Mülga
551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin son fıkrasındaki ücreti,

39) Yıllık ücret için Telafi ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yö-
netmeliğin 106 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

40) 1 ilâ 8 ve daha fazla rüçhan hakkı talebi ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygu-
lanmasına Dair Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

41) 2 nci ilâ 20 nci yıl sicil kayıt ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

ifade eder.
MADDE 4 – (1) Markalara ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve

tutarı 2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;
a) Bir kelime bir sınıf için marka benzerlik araştırma ücreti (fonetik ve detaylı): Marka

olabilecek bir kelimenin, Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinde tanımlanan sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini,
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b) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin
işlem ücreti: 6769 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki ve Sınai Mülkiyet
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 125 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c)
bendindeki ücreti,

c) Devir - kısmi devir işlemi kayıt ücreti: 6769 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin be-
şinci fıkrasındaki ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 125 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

ç) İlave her sınıf için marka benzerlik araştırma ücreti: Marka olabilecek bir kelimenin,
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan
sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırılması ücretini,

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti: 6769 sayılı Kanunun 23 üncü mad-
desinin ikinci fıkrasındaki ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin
18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücret ile yenileme talebinin kısmi olması
halinde Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

e) Lisans kayıt ve lisans yenileme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

f) Madrid Protokolü uyarınca sonraki belirleme ve diğer taleplerin WIPO’ya bildirilmesi
ücreti: 6769 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ve Sınai Mülkiyet Ka-
nununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendin-
deki ücreti,

g) Madrid Protokolü uyarınca uluslararası marka başvurusunun WIPO’ya bildirilmesi
ücreti: 6769 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ve Sınai Mülkiyet Ka-
nununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendin-
deki ücreti,

ğ) Madrid Protokolü uyarınca yer değiştirme ve dönüştürme ücreti: 6769 sayılı Kanu-
nun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki ücret ile Sınai Mülkiyet
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendin-
deki ücreti,

h) Marka başvurusu ek sınıf ücreti (çevrimiçi): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendindeki ücreti,

ı) Marka başvurusu ek sınıf ücreti (rezervasyon): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendindeki ücreti,

i) Marka başvurusu bölünme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

j) Marka bilgilerine ilişkin resmî yazı düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 135 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

k) Marka sicil sureti düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 135 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

l) Marka tescil belgesi sureti düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

m) Marka tescil ücreti: 6769 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ve
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fık-
rasındaki ücreti,
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n) Marka yenileme ücreti: 6769 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki
ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendindeki ücret ile yenileme talebinin kısmi olması halinde Sınai Mülkiyet Ka-
nununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendin-
deki ücreti,

o) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ücreti: 6769 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin
beşinci fıkrasındaki ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 129
uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

ö) Rehin işlemi kayıt ücreti: 6769 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin beşinci fıkra-
sındaki ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 127 nci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

p) Resmi marka bülteninde yayımlanan marka başvurularına itiraz ücreti: 6769 sayılı
Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

r) Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ücreti,

s) Rüçhan hakkı kayıt ücreti: 6769 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendindeki ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücret ile Sınai Mülkiyet Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendindeki ücreti,

ş) Sınıflandırma listesi düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

t) Tek sınıflı marka başvuru ücreti (çevrimiçi): 6769 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendindeki ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
meliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendindeki ücreti,

u) Tek sınıflı marka başvuru ücreti (rezervasyon): 6769 sayılı Kanunun 11 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yö-
netmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendindeki ücreti,

ü) Unvana göre marka araştırma ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya baş-
vurusu yapılmış markanın olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırması ücretini,

v) Tanınmışlık talebi düzenleme ücreti: 6769 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü
ve beşinci fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

ifade eder.
MADDE 5 – (1) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin işlemlerle ilgili olarak

ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 3 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;
a) Coğrafi işaretler;
1) Coğrafi işaret başvuru ücreti: 6769 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkra-

sının (ı) bendi ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 35 inci mad-
desinin üçüncü fıkrasının (l) bendindeki ücreti,

2) Coğrafi işaret tescil belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücreti: 6769 sayılı Kanunun
41 inci maddesinin birinci fıkrası ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
meliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

3) Coğrafi işaret sicil sureti düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanma-
sına Dair Yönetmeliğin 135 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
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4) Coğrafi işaretin tescile konu özelliklerinde değişiklik talebi ücreti: 6769 sayılı Ka-
nunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki ücreti,

5) Coğrafi işaret başvurusu yapan veya tescil ettirende değişiklik talebi ücreti: 6769 sa-
yılı Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki ücreti,

b) Geleneksel ürün adları;
1) Geleneksel ürün adı başvuru ücreti: 6769 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci

fıkrasının (f) bendi ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 35 inci
maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendindeki ücreti,

2) Geleneksel ürün adı tescil belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücreti: 6769 sayılı Kanu-
nun 41 inci maddesinin birinci fıkrası ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yö-
netmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

3) Geleneksel ürün adı sicil sureti düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmeliğin 135 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

4) Geleneksel ürün adının tescile konu özelliklerinde değişiklik talebi ücreti: 6769 sayılı
Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki ücreti,

5) Geleneksel ürün adı başvurusu yapan veya tescil ettirende değişiklik talebi ücreti:
6769 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygu-
lanmasına Dair Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendindeki ücreti,

ifade eder.
MADDE 6 – (1) Tasarımlara ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve

tutarı 4 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;
a) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin

işlem ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 125 inci madde-
sinin dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

b) Devir işlemi kayıt ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
meliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

c) İlave her tasarım için tasarım tescil başvuru ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

ç) Lisans kayıt ve lisans yenileme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

d) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

e) Rehin işlemleri kayıt ve yayım ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

f) Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

g) Rüçhan hakkı kayıt ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
meliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendindeki ücreti,

ğ) Tasarım tescil başvuru ücreti (çevrimiçi): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendindeki ücreti,

h) Tasarım tescil başvuru ücreti (rezervasyon): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendindeki ücreti,
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ı) Yayım erteleme talebi ücreti (her bir tasarım için): Sınai Mülkiyet Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendindeki ücreti,

i) Yayım ücreti (her bir 8x8 cm. alan için): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendindeki ücreti,

j) Yenileme başvuru ücreti (ilave her bir tasarım için): Sınai Mülkiyet Kanununun Uy-
gulanmasına Dair Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının (b) bentlerin-
deki ücreti,

k) Yenileme başvuru ücreti (Tek tasarım için): Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanma-
sına Dair Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

l) Tescil belgesi sureti veya sicil sureti düzenleme ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ve
135 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

m) 6 ay süre uzatımı ile yenileme başvuru ücreti (tek tasarım için): 6769 sayılı Kanunun
69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

n) 6 ay süre uzatımı ile yenileme başvuru ücreti (ilave her bir tasarım için): 6769 sayılı
Kanunun 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

o) Unvana göre tasarım araştırma ücreti: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya baş-
vurusu yapılmış tasarımın olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırılması ücretini,

ifade eder.
MADDE 7 – (1) Kurum kararlarına yapılan itirazlara ilişkin işlemlerle ilgili olarak öde-

necek ücretlerin türü ve tutarı 5 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;
a) Patent verilmesi kararına itiraz ücreti: 6769 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi ile Sınai

Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarında belirtilen ücreti,

b) Entegre devre ve topoğrafya kararına itiraz ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının
Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

c) Marka karara itiraz ücreti: 6769 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası ile
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fık-
rasındaki ücreti,

ç) Coğrafi işaret başvurusunun red kararına itiraz ücreti: 6769 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yö-
netmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

d) Coğrafi işaret başvurusunun Bültende yayımlanmasına itiraz ücreti: 6769 sayılı Ka-
nunun 40 ıncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

e) Geleneksel ürün adı başvurusunun red kararına itiraz ücreti: 6769 sayılı Kanunun
40 ıncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

f) Geleneksel ürün adı başvurusunun Bültende yayımlanmasına itiraz ücreti: 6769 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygu-
lanmasına Dair Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
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g) Tasarım itiraz inceleme ücreti (herbir tasarım için): 6769 sayılı Kanunun 67 nci mad-
desinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönet-
meliğin 64 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve sekizinci fıkralarındaki ücreti,

ifade eder.
MADDE 8 – (1) Patent vekilliği ve marka vekilliği işlemleri ve sınai mülkiyet hak sa-

hiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt işlemleriyle ilgili olarak ödenecek ücretlerin
türü ve tutarı 6 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

a) Marka vekilliği sicil kayıt ücreti: Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve
Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fık-
rasının (ç) bendindeki ücreti,

b) Marka vekilliği sicil kayıt yenileme ücreti: Türk Patent ve Marka Kurumu Patent
Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti,

c) Marka veya patent vekilliği belgesinin yeniden düzenlenmesi ücreti: Marka ve Patent
Vekilliği Yeterlik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydını yaptıran vekile Türk
Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince verilen belgenin yeniden düzenlen-
mesinin istenilmesi halinde gerekli olan ücreti,

ç) Patent vekilliği sicil kayıt ücreti: Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve
Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkra-
sının (ç) bendindeki ücreti,

d) Patent vekilliği sicil kayıt yenileme ücreti: Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Ve-
killiği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti,

e) Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti: Türk Patent ve Marka Kurumu Patent
Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendindeki ücreti,

f) Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti: Türk Patent ve Marka Kurumu Patent
Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendindeki ücreti,

g) Sınai mülkiyet hak sahiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt ücreti: Sınai
Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 128 inci maddesinin birinci fıkrası
ve Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi ve beşinci fıkrasındaki ücreti,

ifade eder.
MADDE 9 – (1) Ücret ödemeleri, Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sayfa-

sında duyurulan Türk Patent ve Marka Kurumunun hesaplarından birine yapılarak ödemeye
ilişkin dekont bilgileri Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilir.

MADDE 10 – (1) 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine
İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 133



Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



—— • ——

Sayfa : 136                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



—— • ——

30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 143



Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 145



Sayfa : 146                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 147



Sayfa : 148                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 149



Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Sayfa : 154                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 155



Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 159



Sayfa : 160                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 161



Sayfa : 162                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 163



Sayfa : 164                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 165



Sayfa : 166                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 167



Sayfa : 168                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



Sayfa : 170                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 171



Sayfa : 172                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 173



Sayfa : 174                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 175



Sayfa : 176                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 177



Sayfa : 178                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 179



Sayfa : 180                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 181



Sayfa : 182                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 183



Sayfa : 184                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 185



Sayfa : 186                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 187



Sayfa : 188                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 189



Sayfa : 190                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



Sayfa : 192                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193



Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 195



Sayfa : 196                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 197



Sayfa : 198                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 199



Sayfa : 200                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



Sayfa : 202                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 203



Sayfa : 204                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 205



Sayfa : 206                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



Sayfa : 210                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 211



Sayfa : 212                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213



Sayfa : 214                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 215



Sayfa : 216                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 217



Sayfa : 218                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 219



Sayfa : 220                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 221



Sayfa : 222                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 223



Sayfa : 224                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 225



Sayfa : 226                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 227



Sayfa : 228                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 229



Sayfa : 230                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 231



Sayfa : 232                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 233



Sayfa : 234                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 235



Sayfa : 236                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 237



Sayfa : 238                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 239



Sayfa : 240                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 241



Sayfa : 242                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 243



Sayfa : 244                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 245



Sayfa : 246                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 247



Sayfa : 248                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 249



Sayfa : 250                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 251



Sayfa : 252                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 253



Sayfa : 254                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 255



Sayfa : 256                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 257



Sayfa : 258                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 259



Sayfa : 260                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 261



—— • ——

Sayfa : 262                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 263



—— • ——

Sayfa : 264                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 265



Sayfa : 266                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 267



Sayfa : 268                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 269



Sayfa : 270                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 271



Sayfa : 272                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 273



Sayfa : 274                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 275



Sayfa : 276                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 277



Sayfa : 278                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 279



Sayfa : 280                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 281



Sayfa : 282                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 283



Sayfa : 284                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 285



Sayfa : 286                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 287



Sayfa : 288                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 289



Sayfa : 290                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 291



Sayfa : 292                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 293



Sayfa : 294                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 295



Sayfa : 296                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 297



Sayfa : 298                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



—— • ——

30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 299



Sayfa : 300                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 301



Sayfa : 302                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 303



Sayfa : 304                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 305



Sayfa : 306                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 307



Sayfa : 308                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 309



Sayfa : 310                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 311



Sayfa : 312                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 313



Sayfa : 314                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 315



Sayfa : 316                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 317



Sayfa : 318                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 319



Sayfa : 320                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 321



Sayfa : 322                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 323



Sayfa : 324                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 325



Sayfa : 326                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



—— • ——

30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 327



Sayfa : 328                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 329



Sayfa : 330                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 331



Sayfa : 332                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 333



Sayfa : 334                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 335



Sayfa : 336                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 337



Sayfa : 338                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 339



Sayfa : 340                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 341



Sayfa : 342                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 343



Sayfa : 344                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 345



Sayfa : 346                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 347



Sayfa : 348                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 349



Sayfa : 350                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 351



Sayfa : 352                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 353



Sayfa : 354                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 355



Sayfa : 356                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 357



Sayfa : 358                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 359



Sayfa : 360                             RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir

ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili
Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2017/32)

— İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/34)’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38)
— 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar
— Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine

İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 7531, 7532, 7533-1,

7535, 7537, 7538, 7539, 7540, 7555-1 ila 168, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562,
7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568 ve 7577 Sayılı Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2017 Tarihli ve 7596, 7601, 7605,
7606, 7607, 7611, 7612-1, 7612-2, 7617, 7618, 7619 Sayılı Kararları


