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BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ 

(2014/68/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5

bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve gü-

venlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi

esaslarını belirlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan

daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarımı, imalatı ve uygunluk değer-

lendirme işlemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik aşağıda özellikleri belirtilen maddeleri kapsamaz: 

a) Herhangi bir akışkan veya maddeyi, kıyı veya açıkta bulunan bir tesise ya da bu te-

sisten taşımak için tasarlanmış, özellikle boru hatları için tasarlanmış olan ekli her türlü ekip-

manı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak ve bu cihazdan

başlayacak boru veya boru sistemini de içeren boru hattı. (Basınç düşürme istasyonları veya

basınç istasyonlarında bulunabilecek standart basınçlı ekipmanlar hariç).



b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı

su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve bunların ilgili özel

aksesuarları.

c) 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar

Yönetmeliği (2014/29/AB) altındaki basınçlı kaplar.

ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yö-

netmeliğinin kapsamındaki aerosol kaplar.

d) Aşağıdaki mevzuat ile belirlenen araçların işlevleri ile ilgili ekipmanlar:

1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve

Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT).

2) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman

Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013).

3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli

Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Dene-

timi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013).

e) 16 ncı maddede belirtildiği gibi Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflan-

dırılmış ve aşağıdaki Yönetmeliklerden birinin kapsadığı ekipmanlar:

1) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yö-

netmeliği (2006/42/AT) .

2) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği

(2014/33/AB).

3) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sı-

nırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB).

4) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönet-

meliği.

5) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara

Dair Yönetmelik (2009/142/AT).

6) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı

Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB).

f) Silahlar, mühimmat ve harp malzemeleri.

g) Özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan ve yanlış kullanım sonucunda rad-

yoaktif salınıma sebep olabilecek ekipmanlar.

ğ) Kuyu başı, kontrol patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipman-

larını içerecek şekilde petrol, gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde kuyu basıncını

sınırlamak ve/veya kontrol etmek amaçlı yeraltı deposunda kullanılan kuyu kontrol ekipmanı.

h) Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı, statik ve dinamik işlevsel etkileri

veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, sertlik veya kararlılığa sahip

olan ve buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları

ve makineleri kapsayan aşağıda belirtilen ekipmanlar: 

1) Türbin ve içten yanmalı motorları içeren motorlar. 

2) Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar

ve çalıştırma düzenekleri.
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ı) Fırın soğutma sistemleri, sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz

gazı temizleyicileri dahil olmak üzere yüksek fırınlar,  fırın soğutma, gaz değiştiriciler, eritme,

yeniden eritme, gazını alma, çelik, demir ve demir dışı metallerin döküm tepsileri dahil olmak

üzere doğrudan tasfiye döküm ocakları.

i) Şalt tesisi,  şalter kontrol ünitesi, transformatör ve dönen makinalar gibi yüksek ge-

rilim ekipmanları için mahfazalar.

j) Elektrik ve telefon kabloları gibi aktarma sistemlerinin muhafazası için basınçlı bo-

rular.

k) Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz araçları ile tekneler üzerinde kul-

lanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere kurulmuş olan ekipmanlar.

l) Taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme botlar ve diğer

benzeri esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipmanlar.

m) Egzoz ve emme susturucuları.

n) Son tüketim için karbonatlı içeceklerin şişe veya teneke kutuları.

o) PS x V çarpımı 500 bar x litreden fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı

7 bar'ı geçmeyen içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar.

ö) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin

Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı 4 üncü mü-

kerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)

tarafından kapsanan ekipmanlar ve Uluslararası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Madde Kodları ve

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar.

p) Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular.

r) Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0,5 bar’dan fazla olmayan sıvıları depolamak için ta-

sarlanmış kaplar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipmanlar hakkında Av-

rupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çer-

çevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akışkanlar: Süspansiyon halinde katı içerenler de dahil olmak üzere hem saf halde

bulunan gazları, sıvıları ve buharları, hem de bunların karışımlarını,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal

veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen

ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
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ç) Basınç: Vakumun bir negatif değer olarak belirtildiği, gösterge basıncı gibi atmosfer

basıncına göre basıncını, 

d) Basınçlı aksesuarlar: İşlevsel fonksiyona ve basınç taşıyıcı hazneye sahip cihazlarını,

e) Basınçlı ekipman: Kaplar, borular, güvenlik ve basınç aksesuarları, uygulaması varsa

basınçlı ekipmanın basınç içeren kısımlarına bağlı flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma

kulpları ve benzeri elemanlarını,

f) Birlik Uyumlaştırılmış Mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları

uyumlaştıran Avrupa Birliği mevzuatını,

g) Boru donanımı: Basınçlı bir sisteme bağlanma durumunda, akışkanların taşınması

amaçlı boru bileşenlerini; özellikle bir boru veya boru sistemini, bağlantıları, genişletme ekle-

rini, hortumları veya başka uygun olan basınç altında bulunan parçaları içeren boruları; basınçlı

bir sisteme bağlanma durumunda, akışkanların taşınması amaçlı boru bileşenlerini,

ğ) CE işareti: İmalatçı tarafından iliştirilen ve basınçlı ekipman veya donanımların “CE”

işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren

işareti, 

h) Dağıtıcı: Basınçlı ekipmanı veya donanımlarını, tedarik zincirinde yer alarak piya-

sada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Donanımlar: Bir imalatçı tarafından, tamamlanmış fonksiyonel bir bütün oluşturması

için birleştirilen basınçlı ekipmanın çeşitli parçalarını,

i) Geri çağırma: Nihai kullanıcıya sunulmuş olan bir basınçlı ekipmanın veya dona-

nımların iade edilmesini amaçlayan her türlü tedbiri,

j) Güvenlik aksesuarları: Güvenlik vanası, patlama diskli güvenlik aletleri, bel verme

çubukları, kontrollü basınç düşürme güvenlik sistemleri (CSPRS) gibi doğrudan basınç sınır-

landırma aletleri de dâhil izin verilen limitlerin aşılmasına karşı basınçlı ekipmanı korumak

amacına yönelik cihazlar ve basınç ve sıcaklık anahtarları, akışkan seviyesi anahtarları ve gü-

venlikle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazları (SRMCR) gibi basınç düzeltme

amacına yönelik veya kapatma ya da kapatmayla birlikte tamamen durdurmayı sağlayan sınır-

layıcı cihazları,

k) Hacim (V): İlk bağlantı veya kaynak noktasına kadar olan nozulların hacmi dâhil,

daimi iç parçaların hacmi hariç olmak üzere bir haznenin iç hacmini,

l) Hizmete sunma: Basınçlı ekipmanın veya bir donanımın kullanıcısı tarafından ilk

defa kullanılmasını,

m) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

n) İmalatçı: Basınçlı ekipman veya donanımlarını imal eden veya tasarlanmış veya imal

edilmiş basınçlı ekipman veya donanımlara sahip olan ve kendi adı veya ticari markası altında

basınçlı ekipmanı veya donanımları pazarlayan veya kendi amaçları için kullanan gerçek veya

tüzel kişiyi,

o) İthalatçı: Bir basınçlı ekipman veya donanımı ithal ederek piyasaya arz eden Türki-

ye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, 
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ö) İzin verilen maksimum basınç (PS): Koruyucu ve/veya sınırlama cihazının bağlantı

noktasında veya ekipmanın en üstünde, bu yerlerin uygun olmaması halinde imalatçı tarafından

belirlenen herhangi bir uygun noktada tanımlanmış olan, imalatçı tarafından belirlenen ve ekip-

manın tasarlandığı maksimum basıncı,

p) İzin verilen maksimum/minimum TS sıcaklık derecesi: İmalatçı tarafından belirlenen

ekipmanın tasarlanmış olduğu maksimum/minimum sıcaklık derecesini,

r) Kap: Başka bir ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri

de dâhil olmak üzere akışkanları basınç altında tutmak için imal edilmiş ve tasarlanmış, birden

fazla hazneden oluşabilen bir gövdeyi,  

s) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

ş) Malzemeler için Avrupa onayı: Uyumlaştırılmış standartlar tarafından kapsanmayan

basınçlı ekipmanların imalatında sürekli kullanımı amaçlanan malzemelerin özelliklerini ta-

nımlayan teknik belgeyi,

t) Piyasada bulundurma: Bir basınçlı ekipman veya donanımların ticari bir faaliyet yo-

luyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

u) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir basınçlı ekipman veya donanımların pi-

yasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri, 

ü) Piyasaya arz: Bir basınçlı ekipman veya donanımların piyasada ilk kez bulundurul-

masını,

v) Sabit bağlantılar: Tahribatlı yöntemler haricinde ayrılmayan bağlantıları, 

y) Standart çap (DN): Bir sayıyı takip eden DN ile gösterilen,  referans amaçlar doğ-

rultusunda yuvarlatılmış uygun bir değer olan ve üretim boyutları ile olan ilişkisi gevşek olan

değeri ve dış büyüklüğü veya dış çaplar aracılığıyla gösterilen parçalar dışındaki bir boru sis-

teminde bulunan tüm parçalarda ortak olan büyüklüğün sayısal kısa gösterilişini,  

z) Teknik şartname: Basınçlı ekipman veya donanımları için karşılanması gereken tek-

nik şartları tanımlayan dokümanı,

aa)  Ulusal akreditasyon kurumu: TÜRKAK’ı,

bb) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene

dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

cc) Uygunluk değerlendirmesi: Basınçlı ekipman veya donanımlarına ilişkin, bu Yö-

netmelikte yer alan temel gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

çç) Uyumlaştırılmış Standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak

amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını, 

dd) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

ee) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden

yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Piyasada bulundurma ve hizmete sunulma 

MADDE 6 – (1) Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımlarının uygun bir şekilde ku-

rulması, bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanılması halinde ancak basınçlı

ekipman ve donanımların bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olması şartıyla piyasada bu-

lundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.
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(2) Bu Yönetmelik hükümleri, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmelikte

öngörülmeyen bir yolla değiştirilmesi anlamına gelmediği sürece Bakanlığın kişilerin özellikle

işçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki basınçlı ekipman veya donanımları kullanırken korun-

malarını sağlamak için lüzumlu gördüğü gereklilikleri belirleme yetkisini etkilemez. 

(3) Bakanlık; fuar, sergi, tanıtım ve benzeri etkinliklerde bu Yönetmeliğe uygun olma-

yan basınçlı ekipmanların veya donanımların tanıtımının yapılmasını, ancak böyle bir ekipman

veya donanımın uygun hale gelinceye kadar piyasaya arz edilmeyeceğini ve/veya hizmete alın-

mayacağını açık bir şekilde ifade eden görünür uyarının bulunması şartıyla engellemez. Tanı-

tımlar sırasında, insanların güvenliğini sağlamak için Bakanlık tarafından belirlenmiş her türlü

gerekliliğe uygun bir şekilde uygun güvenlik tedbirleri alınır.

Teknik gerekler

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki basınçlı ekipmanlar, Ek-I'de belirtilen temel güvenlik ge-

reklerini yerine getirir:

a) (b) bendinde düzenlenmeyen ancak aşağıda belirtilen kaplar:

1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin

verilen sıcaklıktaki buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan daha

yüksek olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

1.1) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 25 bar x litreden daha büyük

olan veya 200 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 1’deki akışkanlar için kaplar (Ek-II,

Tablo 1).

1.2) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 50 bar x litreden daha büyük

olan veya 1000 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 2’deki akışkanlar için kaplar ve ta-

şınabilir tüm yangın söndürücüler ve solunum tüpleri (Ek-II, Tablo 2).

2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013

mbar) 0,5 bar’dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

2.1) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 200 bar x litreden daha büyük

olan veya 500 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 1’deki akışkanlar için kaplar (Ek-II,

Tablo 3).

2.2) 10 bar’dan daha büyük PS basıncı ve PS x V çarpımı 10.000 bar x litreden büyük

olan veya 1000 bar’dan daha büyük PS basıncı olan Grup 2’deki akışkanlar için kaplar.

(Ek-II, Tablo 4).

b) 2 litreden daha büyük bir hacme sahip ve aşırı ısınma riski olan 110 °C’den daha

fazla sıcaklıkta kızgın su veya buhar üretimi amaçlanan ateşle veya başka türlü ısıtılmış basınçlı

ekipmanlar ve bütün basınçlı pişiriciler (Ek-II, Tablo 5).

c) Aşağıda belirtilen amaçlar için tasarımlanmış borular:

1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin

verilen sıcaklıktaki buhar basıncı, normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan daha

yüksek olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

1.1) DN’si 25’ten daha büyük olan Grup 1’deki akışkanlar için borular (EK-II, Tablo 6).

1.2) DN’si 32’den daha büyük ve PS x DN çarpımı 1000 bar’dan büyük olan Grup

2’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 7).
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2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013

mbar) 0,5 bar’dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

2.1)  DN’si 25’ten daha büyük ve PS x DN çarpımı 2000 bar’dan büyük olan Grup

1’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 8).

2.2)  PS'i 10 bar’dan büyük, DN’si 200’den daha büyük ve PS x DN çarpımı 5000

bar’dan büyük olan Grup 1’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 9).

ç) (a), (b), (c) bentlerinin kapsamında olan ve bir donanımın içerisinde yer almak üzere

kullanılan ekipmanların güvenlik ve basınç aksesuarları.

(2) Birinci fıkranın kapsamında olan en az bir basınç ekipmanını içeren ve aşağıda lis-

telenmiş olan donanımların, Ek-I'de bildirilen temel güvenlik gereklerine uygun olması gerekir: 

a) Aşırı ısınma riski arz eden, ateşlenerek veya başka bir şekilde ısıtılan en az bir basınçlı

ekipmandan oluşan, 110°C üzerinde bir sıcaklıkta buhar veya kızgın su üretmesi amaçlanan

donanımlar.

b) (a) bendinde belirtilenlerin haricindeki donanımlardan, imalatçı tarafından piyasada

bulundurulan ve hizmete bir donanım olarak sunulanlar.

c) Birinci fıkra kapsamına girmeyip el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha

büyük PS x V değeri olan, 110°C’den daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan

donanımlar (Bu donanımların, Ek-I’in 2.10, 2.11, 3.4, 5.a ve 5.ç maddelerinde belirtilen temel

güvenlik gereklerine uyması gerekir.). 

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrada belirtilen limitlere eşit veya

bunların altında olan basınçlı ekipmanlar ve/veya donanımlar, güvenli kullanımı sağlamak için

bir üye ülkede veya Türkiye’de geçerli genel kabul görmüş mühendislik uygulamasına uygun

olarak tasarımlanır ve imal edilir.  Basınçlı ekipmanların ve donanımların beraberinde yeterli

kullanım talimatları bulunur. CE işaretlemesine ilişkin ilgili mevzuata halel getirmeksizin bu

tür ekipmanlar ya da donanımlara 21 inci maddede belirtilen CE işareti iliştirilemez.

Serbest dolaşım

MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından basınç kaynaklı riskler nedeniyle bu Yönetmeliğe

uygun olan basınçlı ekipman veya donanımların imalatçı tarafından belirlenen şartlarda piya-

sada bulundurulması veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez.

Bakanlık ayrıca basınç kaynaklı riskler nedeniyle 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olan

basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasını ya-

saklayamaz, kısıtlayamaz ve engelleyemez.

(2) Bakanlık, 28 inci maddede belirtilen gereklere uygun bir şekilde bir kullanıcı de-

netmeninin görevlendirmesi halinde,  basınç kaynaklı riskler nedeniyle 28 inci maddede belir-

tilen gereklere uygun bir şekilde başka bir üye ülke tarafından görevlendirilen bir kullanıcı de-

netmeni tarafından uygunluğu değerlendirilmiş olan basınçlı ekipman veya donanımın 19 uncu

maddede bildirilen şartlarda piyasaya arz edilmesini veya hizmete sunulmasını yasaklayamaz,

kısıtlayamaz veya engelleyemez. 

(3) Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımların doğru ve güvenli kullanılması için

Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen bilgileri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve

kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde talep edebilir.
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İKİNCİ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen ba-

sınçlı ekipmanları veya donanımlarını piyasaya arz ettiğinde veya kendi amaçları için kullan-

dığında, bu basınçlı ekipmanları veya donanımları Ek-I'de belirtilen temel güvenlik gerekli-

liklerine uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin eder. İmalatçılar, 7 nci maddenin

üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipmanları veya donanımları piyasaya arz ettiğinde veya

kendi ihtiyaçları için kullandığında genel kabul görmüş mühendislik uygulamalarına göre ta-

sarlandığını ve imal edildiğini kabul eder.

(2) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekip-

manlar veya donanımlar için Ek-III’te belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve 17 nci maddede be-

lirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağ-

lar. İmalatçılar 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipmanlar veya

donanımların geçerli gereklere uygunluğunun bu fıkranın birinci cümlesinde belirtilen prosedür

ile ortaya konulduğu hallerde AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçılar, AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, basınçlı ekipmanlar veya do-

nanımlar piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca saklar.

(4) İmalatçılar, seri imalata ilişkin prosedürlerin bu Yönetmelikle uyumlu olmaya de-

vam etmesini sağlar. Basınçlı ekipman veya donanımların tasarımı veya özelliklerindeki deği-

şiklikler ve uyumlaştırılmış standartlardaki değişiklikler ile basınçlı ekipman veya donanımların

uyumlu olduğunun beyan edildiği diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler dikkate alınır.

İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımlardan kaynaklı bir riskin söz konusu olması duru-

munda uygun görülmesi halinde son kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla

piyasada bulunan basınçlı ekipman veya donanımlardan test yaptırır, araştırma yapar ve gerekli

olması halinde uygunsuz basınçlı ekipman veya donanımlara ilişkin şikâyetlerin kaydını tutar,

basınçlı ekipman veya donanımları geri çağırır ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımların tip, parti veya seri numarası veya

ürünün tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilgiyi taşımasını veya basınçlı ekipman

veya donanımın çapının veya tabiatının buna uygun olmaması durumunda, gerekli bilgilerin

ekipmanın ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını temin eder. 

(6) İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanım üzerinde veya mümkün değilse amba-

lajında veya ekipman veya donanıma eşlik eden bir dokümanda kendi adını, tescilli ticari adını

veya tescilli ticari markasını ve iletişim kurulabilecek posta adresini belirtir. Adreste, imalatçı

ile iletişim kurulabilecek tek bir adres gösterilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya Bakanlığın

kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde olur.

(7) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman

ve donanımların Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı

bir dilde düzenlenen Ek-I’in 3.3 ve 3.4 üncü maddelere uygun talimatlar ve güvenlik bilgileri

ile birlikte bulunmasını sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri net, kolay anlaşılır ve açık

olur. İmalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman ve donanımların,
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Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde düzenlenen

7 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun talimatlar ve güvenlik bilgileri ile birlikte bulunmasını

sağlar.  Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri net, kolay anlaşılır ve açık olur.

(8) Piyasaya arz ettikleri bir basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun

olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, imalatçılar, ilgili basınçlı ekipman veya

donanımı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için gerekli

düzeltici tedbirleri derhal alır. Ayrıca imalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva

ettiği hallerde, piyasaya arz etmiş oldukları basınçlı ekipman veya donanımın özellikle uygun-

suzluk durumu ve alınan her tür düzeltici tedbir konusunda Bakanlığı ve bu basınçlı ekipman

veya donanımları piyasada bulundurduğu üye ülkenin yetkili kuruluşlarını derhal bilgilendi-

rir.

(9) İmalatçılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine

istinaden, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmeliğe uygunluğunu kanıtlamak için

gereken tüm bilgileri ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların ko-

layca anlayacağı bir dilde Bakanlığa sunar. Bu bilgi ve belgeler basılı veya elektronik halde

sunulabilir. İmalatçılar talepte bulunulması halinde piyasaya arz ettikleri basınçlı ekipman veya

donanımların arz ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her tür eylemde Bakanlık ile iş-

birliği yapar.

Yetkili temsilciler

MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı sözleşme ile yetkili temsilci atayabilir. 9 uncu mad-

denin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

teknik dosyanın hazırlanması yükümlülüğü yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine ge-

tirir. Bu yetki, yetkili temsilciye aşağıdaki hususları yapmasına müsaade eder: 

a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya

arz edilmesini takip eden 10 yıl boyunca Bakanlığa sunulmak üzere saklanması.

b) Bakanlıktan veya bir üye ülkenin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili

kuruluşundan gelen gerekçeli talep üzerine basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunu ka-

nıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgelerin sunulması.

c) Talepte bulunulması halinde, yetkili temsilcinin yetkileri kapsamındaki basınçlı ekip-

man veya donanımların oluşturacağı riskleri ortadan kaldırmak için alınan her tür tedbirde Ba-

kanlıkla veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşu ile işbirliği yapılması. 

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İthalatçılar, sadece uygun basınçlı ekipman veya donanımı piyasaya

arz eder.

(2) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman

veya donanımın piyasaya arz edilmesinden önce 17 nci maddede belirtilen ilgili uygunluk de-

ğerlendirmesi prosedürünün imalatçı tarafından yürütülmesini sağlar. İthalatçılar, imalatçıların

teknik dosyayı düzenlediğinden, basınçlı ekipman veya donanımın CE işareti taşıdığından, be-

raberinde Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde düzenlenmiş olan talimatları ve güvenlik bilgilerini

bulundurduğundan ve 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri
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yerine getirdiğinden emin olur. İthalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı

ekipman veya donanımın piyasaya arz edilmesinden önce imalatçıların teknik dosyayı düzen-

lediğinden, basınçlı ekipman veya donanımın kullanım için yeterli talimatları bulundurduğun-

dan ve 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri yerine getirdi-

ğinden emin olur. İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın Ek-I'de belirtilen temel gü-

venlik gereklerine uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ilgili basınçlı

ekipman veya donanımı uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıca bu basınçlı

ekipman veya donanımın risk arz etmesi durumunda da imalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda bil-

gilendirir.

(3) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın üzerinde veya bunun mümkün olma-

dığı hallerde basınçlı ekipman veya donanımı ile birlikte sunulacak bir belgede kendi adını,

tescilli ticari adını veya tescilli ticari markasını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek iletişim

adreslerini belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların

kolayca anlayacağı bir dilde olur.

(4) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman

veya donanımlar ile birlikte Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen talimatların ve güvenlik

bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dil-

de sunulmasını sağlar. İthalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman

veya donanım ile birlikte sunulacak talimatlar ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın

kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde olmasını sağlar.

(5) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman

veya donanımlar kendi sorumluluklarında iken depolama ve taşıma koşullarının, Ek- I’de dü-

zenlenen temel güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.

(6) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımların oluşturduğu risklerle ilgili olarak

uygun görülmesi halinde son kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada

bulundurulan basınçlı ekipman veya donanımlardan numune alarak test ve muayene yapılma-

sını sağlar, araştırır ve basınçlı ekipman veya donanımın uygunsuzluğuna ve piyasadan geri

çağırma vakalarının kaydını tutar ve bu çalışmalar konusunda dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İthalatçılar, piyasaya arz edilmiş basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetme-

likle uyumlu olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ilgili basınçlı ekipman

veya donanımı uyumlu hale getirmek için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alır, gerekirse pi-

yasadan çeker veya geri çağırır. Ayrıca ithalatçılar basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva

ettiği hallerde, basınçlı ekipman veya donanımın hizmete sunulmasına ilişkin özellikle uygun-

suzluk ve alınan her türlü düzeltici tedbir konusunda Bakanlığı ve bir üye ülkenin yetkili ku-

ruluşunu derhal bilgilendirir.

(8) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımlar için ilgili basınçlı ekipman veya do-

nanımın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca AB uygunluk beyanının bir kop-

yasını Bakanlığa sunmak amacıyla saklar ve talepte bulunulması halinde teknik dosyanın Ba-

kanlığa sunulmasını sağlar.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine

istinaden bir basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm
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bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı

bir dilde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar. İthalatçılar, Bakanlığın talebi üze-

rine piyasaya arz ettikleri basınçlı ekipman veya donanımın teşkil ettiği riskleri ortadan kal-

dırmak için geçekleştirilen herhangi bir eylem konusunda Bakanlıkla veya bir üye ülkenin yet-

kili kuruluşu ile işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar, basınçlı ekipman veya donanımı piyasada bulundururken

bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun hareket eder.

(2) Dağıtıcılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman

veya donanımların piyasada bulundurulmasından önce basınçlı ekipman veya donanımın “CE”

işaretini bulundurduğunu, Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen gerekli belgelerin, tali-

matların ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların ko-

layca anlayacağı bir dilde basınçlı ekipman veya donanım ile birlikte sunulduğunu, imalatçı

ve ithalatçının, sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve 11 inci maddenin

üçüncü fıkrasında belirtilen gereklere uyum sağladığını doğrular. Dağıtıcılar, basınçlı ekipman

veya donanımın Ek-I'de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olmadığını bildiği veya

bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale getirilinceye kadar basınçlı ekipman veya dona-

nımı piyasada bulunduramaz. Ayrıca basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva ettiği du-

rumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bu konuda bilgilendirir. Dağı-

tıcılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımların piya-

sada bulundurmadan önce basınçlı ekipman veya donanımın kullanım için yeterli talimatları

bulundurduğunu, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı

bir dilde basınçlı ekipman veya donanım ile birlikte sunulduğunu, imalatçı ve ithalatçının, sı-

rasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında

belirtilen gereklere uyum sağladığını doğrular.

(3) Dağıtıcılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman

veya donanımlar kendi sorumluluğunda iken depolanması veya taşınması sırasında, Ek-I'de

belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlar.

(4) Dağıtıcılar, piyasada bulundurdukları basınçlı ekipman veya donanımların bu Yö-

netmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, söz konusu basınçlı

ekipman veya donanımın uygun hale getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya

geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar. Buna ek olarak söz konusu

basınçlı ekipman veya donanımların risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcılar, özellikle de uy-

gunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal

bilgilendirir.

(5) Dağıtıcılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine

istinaden bir basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm

bilgi ve belgeleri yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Dağıtıcılar, Bakanlığın

talebi üzerine piyasada bulundurdukları basınçlı ekipman veya donanımların teşkil ettiği riskleri

ortadan kaldırmak için alınan her türlü tedbir konusunda Bakanlık veya bir üye ülkenin yetkili

kuruluşu ile işbirliği yapar.
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İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılara ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 13 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir basınçlı ekipman veya donanımı kendi

adı veya ticari markası altında piyasaya arz ederse veya halihazırda piyasaya arz edilmiş bir

basınçlı ekipman veya donanımı, bu Yönetmeliğe uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiş-

tirirse imalatçı olarak kabul edilir ve imalatçıların 9 uncu maddede yer alan yükümlülüklerine

tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 14 – (1) İktisadi işletmeciler, talepte bulunulması halinde Bakanlığa aşağıdaki

hususlara ilişkin bilgi sunar: 

a) Kendilerine basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmiş olan her türlü iktisadi iş-

letmeci.

b) Kendilerinin basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmiş olduğu her türlü iktisadi

işletmeci.

(2) İktisadi işletmeciler, kendilerine basınçlı ekipman veya donanım tedarik edilmesini

takip eden 10 yıl boyunca veya kendilerinin basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmesini

takip eden 10 yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgileri hazır bulundurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Basınçlı Ekipman ve Donanımların Uygunluğu ve Sınıflandırılması

Uygunluk varsayımı

MADDE 15 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde referans numaraları yayımlanmış

uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına

veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ve 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında

belirtilen basınçlı ekipman ve donanımların bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında

Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gereklere uygun olduğu varsayılır. 

(2) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan referanslara ve malzemeler için Av-

rupa onayına uygun olan basınçlı ekipman ve donanımların imalatı için kullanılan malzeme-

lerin, Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel güvenlik gereklerine uygun olduğu kabul edilir.

Basınçlı ekipman sınıflandırması

MADDE 16 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen basınçlı ekipmanlar, artan

tehlike seviyesine bağlı olarak Ek-II'ye uygun şekilde kategorilere göre sınıflandırılır. Bu sı-

nıflandırma amacıyla, akışkanlar aşağıdaki iki gruba ayrılır: 

a) Aşağıdaki fiziksel veya sağlıksal tehlike sınıflarına göre tehlikeli olarak sınıflandı-

rılan 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve

Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (y) bentlerinde tanımlanan maddeler ile karışımlardan olu-

şan ve izin verilen maksimum TS sıcaklığı akışkanın parlama noktasını aştığı basınçlı ekip-

manda bulunan maddeler ve karışımları da kapsayan Grup 1: 

1) Kararsız patlayıcılar ve Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.5'de belirtilen patlayıcılar.

2) Yanıcı gazlar, kategori 1 ve 2.

3) Oksitleştirici gazlar, kategori 1.

4) Yanıcı sıvılar, kategori 1 ve 2.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                    3 Mart 2018 – Sayı : 30349



5) İzin verilen maksimum sıcaklığın parlama noktasının üzerinde olduğu kategori 3 ya-

nıcı sıvılar.

6) Yanıcı katı maddeler, kategori 1 ve 2.

7) Kendinden reaktif maddeler ve karışımlar, tip A – F.

8) Piroforik sıvılar, kategori 1. 

9) Piroforik katı maddeler, kategori 1.

10) Su çıkaran yanıcı gazlarla temas eden maddeler ve karışımlar, kategori 1, 2 ve 3. 

11) Oksitleştirici sıvılar, kategori 1, 2 ve 3. 

12) Oksitleştirici katı maddeler, kategori 1, 2 ve 3. 

13) Organik peroksitler tip A ile F arası.

14) Akut ağız yolu toksisitesi, kategori 1 ve 2. 

15) Akut dermal toksisite, kategori 1 ve 2.

16) Akut toksisite, kategori 1, 2 ve 3. 

17) Belirli hedef organ toksisitesi - tek maruziyet, kategori 1.  

b) (a) bendinde belirtilmeyen maddeler ve karışımlardan oluşan Grup 2.

(2) Birkaç hazneden oluşan bir kap, beher haznelerde geçerli en yüksek kategoride sı-

nıflandırılır. Çeşitli akışkanlar içeren bir hazne, sınıflandırma en yüksek kategoriyi gerektiren

sıvı seviyesinde olur.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 17 – (1) Basınçlı ekipmana uygulanacak uygunluk değerlendirmesi prose-

dürleri, 16 ncı maddede belirtilen ekipmanın sınıflandırıldığı kategori ile belirlenir.

(2) Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin uygulanacağı kategoriler aşağıdaki gibi

olup uygunluk değerlendirme prosedürleri Ek-III'te yer almaktadır: 

a) Kategori I: 

1) Modül A. 

b) Kategori II:

1) Modül A2.

2) Modül D1.

3) Modül E1. 

c) Kategori III:

1) Modül B  (tasarım tipi) + D.

2) Modül B  (tasarım tipi) + F.

3) Modül B  (üretim tipi) + E.

4) Modül B  (üretim tipi) + C2.

5) Modül H. 

ç) Kategori IV:

1) Modül B  (üretim tipi) + D.

2) Modül B  (üretim tipi) + F.

3) Modül G.

4) Modül H1.
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(3) Basınçlı ekipman, sınıflandırıldığı kategori için belirlenenler arasında imalatçı ta-

rafından seçilebilecek uygunluk değerlendirme prosedürlerinden birine tabi tutulur. İmalatçı,

mevcut ise daha yüksek bir kategoriye uygulanan prosedürlerden birini uygulamayı da tercih

edebilir.

(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendinde ve

7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki III ve IV kategorilerindeki basınçlı ekipmanlar

için belirtilen kalite güvence prosedürleri çerçevesinde, onaylanmış kuruluş, Ek-I’in 3.2 mad-

desinde belirtilen nihai değerlendirmeyi yapmak veya yapılmasını sağlamak amacıyla resen

denetimler gerçekleştirirken imalattan veya depolardan bir ekipman numunesi alır. Bu amaçla

imalatçı, planlanan imalat programını onaylanmış kuruluşa bildirir. Onaylanmış kuruluş, üre-

timin ilk yılında en az iki denetim gerçekleştirir. Müteakip ziyaretlerin sıklığı, Ek-III’te yer

alan D, E ve H modüllerinin 4.4 maddesinde ve H1 modülünün 5.4 maddesinde belirtilen kri-

terler esas alınarak onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.

(5) H modülü prosedürü kapsamında, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde

atıf yapılan Kategori III grubunda yer alan kaplar ve basınçlı ekipmanın tek seferlik imalatı

durumunda, onaylanmış kuruluş, her bir ünite için Ek-I’in 3.2 maddesinde belirtilen nihai de-

ğerlendirmeyi yapar veya yaptırır.  Bu amaçla imalatçı planlanan imalat programını onaylanmış

kuruluşa iletir.

(6) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen donanımlar, aşağıdaki değerlendirmeler-

den oluşan küresel uygunluk değerlendirmesi prosedürüne tabi tutulur: 

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen daha önceden bir uygunluk değerlendir-

mesi prosedürüne ve ayrı bir CE işaretine tabi tutulmamış olan, donanımı oluşturan basınçlı

ekipmanın her bir parçasının değerlendirilmesi, değerlendirme prosedürü ekipmanın her bir

parçasının kategorisiyle belirlenir.

b) Herhangi bir güvenlik aksesuarı için uygun olanlar dışındaki ekipmana uygulanabi-

lecek en yüksek kategori ile belirlenen ve Ek-I’in 2.3, 2.8 ve 2.9 maddelerinde düzenlenen do-

nanımın çeşitli aksamlarının entegrasyonunun değerlendirilmesi gerekir.

c) Ek-I’in 2.10 ve 3.2.3 maddelerinde belirtilen izin verilen çalışma limitlerinin aşıl-

masına karşı donanımın korunmasının değerlendirilmesi, korunacak ekipman parçalarına ge-

çerli olan en yüksek kategori göz önüne alınarak yapılır.

(7) Bu maddenin birinci fıkrası ila altıncı fıkrasına istisna olarak Bakanlık, bu maddenin

birinci fıkrası ila fıkrasında belirtilen prosedürlerin uygulanmaması ve deney amaçlı kullanıl-

ması halinde, 5 inci maddede belirtilen basınçlı ekipman parçaları ve donanımların piyasada

bulundurulmasına ve hizmete sunulmasına, gerekçelendirilmesi halinde izin verebilir.

(8) Uygunluk değerlendirmesi prosedürleriyle ilgili kayıt ve yazışmalar, Türkçe veya

uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirmekten sorumlu kuruluş tarafından kabul

edilen bir dilde düzenlenir.

Malzemeler için Avrupa onayı

MADDE 18 – (1) Malzemeler için Avrupa onayı, bu amaçla görevlendirilen 23 üncü

maddede belirtilen onaylanmış kuruluşların biri tarafından bir veya daha fazla malzeme veya

ekipman imalatçısının talebi üzerine düzenlenir. Onaylanmış kuruluş, malzeme tiplerinin bu

Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu onaylamak için uygun muayeneleri ve testleri belirler
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ve gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Onaylanmış kuruluş,

29/11/1999 tarihinden önce kullanım için güvenli olduğu kabul edilen malzemelerin uygunlu-

ğunu onaylarken mevcut bilgileri dikkate alır.

(2) Onaylanmış kuruluş, malzemeler için Avrupa onayını düzenlemeden önce Ekonomi

Bakanlığı aracılığı ile üye ülkeler ve Komisyonu uygun bilgileri göndermek suretiyle bilgilen-

dirir. Üye ülke veya Komisyon, üç ay içinde gerekçelerini bildirerek düşüncelerini sunabilir.

Onaylanmış kuruluş, bildirilen düşünceleri dikkate alarak malzemeler için Avrupa onayını ve-

rebilir.

(3) Malzemeler için Avrupa onayının birer kopyası, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile

üye ülkeler, onaylanmış kuruluşlar ve Komisyona gönderilir.

(4) Malzemeler için Avrupa onayını vermiş olan onaylanmış kuruluş, bu onayın veril-

memesi gerektiğini tespit etmesi veya malzeme tipinin uyumlaştırılmış standart kapsamında

olması halinde bu onayı geri çeker. Bakanlık, bir onayın geri çekilmesini, Ekonomi Bakanlığı

aracılığı ile derhal diğer üye ülkelere, onaylanmış kuruluşlara ve Komisyona bildirir. 

Kullanıcı denetmenleri

MADDE 19 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen görev-

lerle ilgili hükümlerin dışında, bu maddenin yedinci fıkrasına uygun bir şekilde görevlendirilen

bir kullanıcı denetmeni tarafından değerlendirilen temel güvenlik gereklerine uygun olan ba-

sınçlı ekipman veya donanımların ülke içerisinde kullanıcılar tarafından piyasaya arzını ve hiz-

mete sunulmasını onaylayabilir.

(2) Uygunlukları bir kullanıcı denetmeni tarafından değerlendirilmiş olan basınçlı ekip-

man ve donanımlar CE işareti taşımaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen basınçlı ekipmanlar veya donanımlar denetmenin bir üyesi

olduğu grup tarafından işletilen kuruluşlarda kullanılabilir. Bu grup, basınçlı ekipman veya do-

nanımların tasarımı, imalatı, muayenesi, bakımı ve kullanımı için teknik özelliklerle ilgili olarak

ortak bir güvenlik politikası uygular. 

(4) Kullanıcı denetmenleri, sadece üyesi oldukları grup adına hareket eder.

(5) Kullanıcı denetmenleri, Ek-III'te belirtilen A2, C2, F ve G modüllerine göre uygun-

luk değerlendirmesi prosedürlerini uygular.

(6)  Bakanlık, yetkilendirdikleri kullanıcı denetmenleri, bunların yetkili oldukları gö-

revler ve her bir kullanıcı denetmen için üçüncü fıkradaki hükümleri karşılayan kuruluşların

bir listesini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık, kullanıcı denetmenlerini atarken, 28 inci maddede belirtilen gerekleri uy-

gular ve denetmenin üyesi olduğu grubun üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri uygulamasını sağ-

lar.

AB uygunluk beyanı

MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I'de belirtilen temel güvenlik gereklerinin

yerine getirildiğini gösterir.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek-IV'te belirtilen model yapıya sahiptir, Ek-III'te yer alan il-

gili uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini içerir ve sürekli güncellenir. Başka dillerde dü-

zenlendiği durumlarda, beyan Türkçe’ye de çevrilir.
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(3) Basınçlı ekipman veya donanımın, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla tek-

nik düzenlemeye tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yal-

nızca bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, yayımlama referansları da dâhil olmak

üzere ilgili mevzuatın tanımını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını hazırlayarak basınçlı ekipman veya donanımın bu

Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.

CE işaretinin genel ilkeleri

MADDE 21 – (1) “CE” işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan  “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen genel

ilkelere tabidir.

CE işaretinin iliştirmesi ile ilgili kurallar ve şartlar

MADDE 22 – (1) CE işareti, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen basınçlı ekip-

manların her bir parçasına veya veri plakasına ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

her bir donanıma veya veri plakasına görünür, okunaklı ve silinemez bir şekilde iliştirilir. Ba-

sınçlı ekipman veya donanımın özelliğinden dolayı CE işaretinin iliştirilmesinin mümkün ol-

maması veya gerekmemesi durumunda, CE işareti ürünün ambalajına veya ekli belgelere iliş-

tirilir. Bu fıkranın ilk cümlesinde belirtilen parça veya donanımın eksiksiz olması ve  Ek-I’in

3.2 maddesinde açıklandığı gibi nihai değerlendirmeye izin veren bir durumda olması gerekir.

(2) CE işareti, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın her bir parçasına iliştirilmesi ge-

rekmez. CE işaretine sahip basınçlı ekipmanın her bir parçası, bir donanıma dâhil edildiğinde,

bu işareti taşımaya devam eder.

(3) Basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arzından önce CE işareti iliştirilir.

(4) CE işaretini, basınçlı ekipman veya donanımın imalat denetimi aşamasında bulunan

onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip eder. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, ku-

ruluşun kendisi tarafından veya verdiği talimatlar doğrultusunda imalatçı veya yetkili temsilcisi

tarafından iliştirilir.

(5) CE işaretinin ve mevcutsa dördüncü fıkrada belirtilen onaylanmış kuruluşun kimlik

numarasının ardından özel bir riski veya kullanımı belirten başka herhangi bir işaret kullanıla-

bilir.

(6) Bakanlık, CE işaretinin mevzuata uygun doğru şekilde uygulanmasını temin için

gerekli mekanizmaları kullanır ve bu işaretin yanlış kullanımı halinde uygun tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim

MADDE 23 – (1) Bakanlık, 17, 18 veya 19 uncu maddelere uygun olarak uygunluk

değerlendirmesi görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş kullanıcı denetmenleri ve

onaylanmış kuruluşları ve Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde belirtilen görevlerin amaçları

doğrultusunda, tanınmış üçüncü taraf kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon

ve üye ülkelere bildirir.
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Yetkili kuruluş

MADDE 24 – (1) Bakanlık, 30 uncu maddenin hükümlerine uygunluk da dâhil olmak

üzere uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ve onay-

lanmış kuruluşların, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenlerin izlenmesine

ilişkin gerekli prosedürlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu bir yetkili kuruluştur. 

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar

MADDE 25 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değer-

lendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şe-

kilde, 

b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde, 

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesine ilişkin kararların yetkin

personel tarafından alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incele-

mesi yapmış olan personelden farklı olması sağlanacak biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık

hizmetlerinin ticari veya rekabet esaslı olarak teklif edilemeyeceği ve sunulamayacağı bir bi-

çimde, 

d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,

e) Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getiri-

lebilmesi için yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,

yürütülür. 

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 26 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi

ve görevlendirilmesine ve onaylanmış kuruluşların, tanınmış üçüncü taraf kuruluşların ve kul-

lanıcı denetmenlerin izlenmesine ilişkin yöntemler ve bu yöntemlerde meydana gelecek her

türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ve tanınmış üçüncü taraf kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluşların veya tanınmış üçüncü taraf kuruluşların

görevlendirilmesi için bu maddenin iki ilâ on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşı-

laması gerekir.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve

tüzel kişiliği haizdir.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı

işletme veya değerlendireceği basınçlı ekipman veya donanım ile herhangi bir bağı olmayan

bağımsız ve üçüncü taraf kuruluş niteliğinde olması gerekir. Değerlendirmesini yaptığı basınçlı

ekipman veya donanımın tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı veya bakımında yer

alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya derneği veya mesleki

federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar çatışmasının bulunma-

dığını kanıtlaması kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebilir.
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(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk

değerlendirmesi işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri basınçlı

ekipman veya donanımın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kulla-

nıcısı veya bakımını yapan kişi ya da bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk de-

ğerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan basınçlı ekipman veya donanımın kul-

lanımını veya bu gibi ekipmanın kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Uygunluk değer-

lendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi işleminin gerçekleştiril-

mesinden sorumlu olan personeli, değerlendirdikleri basınçlı ekipman veya donanımın tasarı-

mında, imalatında veya yapımında, pazarlanmasında, kurulumunda, kullanılmasında veya ba-

kım işlemlerinde doğrudan müdahil olamaz veya bu faaliyetlerle ilgilenen tarafları temsil et-

mez. Bu kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri ile ilgili karar

verme bağımsızlığını veya mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz etkile-

yebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez. Bu durum özellikle danış-

manlık hizmetleri için de geçerlidir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları şube, temsilcilik veya

yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirmesi

faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilememesini sağlar.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve personeli, uygunluk değerlendirmesi faali-

yetlerini mesleki kuralların gerektirdiği azami düzeyde ve kendi alanlarında gerekli teknik li-

yakat ile yerine getirirler ve kararları ile uygunluk değerlendirmesinin sonuçları üzerinde etkide

bulunabilecek ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçları ile çıkar ilişkisi bulunan kişilerden gele-

bilecek her türlü baskıdan ve başta mali teşvikler olmak üzere tüm teşviklerden uzak durur.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ister uygunluk değerlendirme kuruluşunun ken-

disi tarafından ister onun adına ve onun sorumluluğu altında yürütülüyor olsun, 17 veya 18 inci

maddeleri veya Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddeleri ile atanan ve bu amaçla onaylandıkları tüm

uygunluk değerlendirmesi görevlerini gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip olur. Uygunluk de-

ğerlendirme kuruluşu, her bir uygunluk değerlendirmesi prosedürü ve onaylanmış olduğu her

kategori basınçlı ekipman için aşağıdaki gerekli unsurları hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirmesi görevini yerine getirmek üzere teknik bilgiye, yeterli dü-

zeyde ve uygun tecrübeye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak prosedürlerin şeffaflığını ve

yeniden kullanılabilirliğini sağlayacak şekilde bu prosedürlere ilişkin açıklama ve uygunluk

değerlendirme kuruluşunun uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yerine getirdiği görevler

ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika ve prosedürler.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz

konusu ürünün teknoloji karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin hacmini ve vasfını dikkate

alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemler. 

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı

teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirme olanağına ve her türlü ekipman ve

hizmete erişim hakkı. 

(7) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmekle sorumlu personelin:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirme

faaliyetlerini kapsayacak yeterlilikte teknik ve mesleki eğitime,
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b) Uygunluk değerlendirmesi gereklilikleri konusunda yeterli bilgi birikimine ve de-

ğerlendirmeyi yapmak için yeterli yetkiye,

c) Ek-I’de düzenlenen temel güvenlik gereklilikleri, uygulanabilir uyumlaştırılmış stan-

dart, ilgili mevzuat ve Birlik uyumlaştırılmış mevzuatının ilgili hükümlerine ilişkin uygun bilgi

birikimine ve bunları kavrama gücüne, 

ç) Yürüttüğü değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmiş olduğunu kanıtlayan sertifika,

kayıt ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe,

sahip olması gerekir.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kuruluşlarının üst düzey yönetiminin ve uy-

gunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığını garanti

altına alır. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değer-

lendirme işlemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına

veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ilgili mevzuata göre kamu tara-

fından üstlenilmediği veya Bakanlığın kendisi uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan

sorumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlık ile ilgili olan işler hari-

cinde 17 veya 18 inci maddeleri veya Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddeleri kapsamındaki uygunluk

değerlendirmesi görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar.

Mülkiyet hakkına sahip olanların hakları korunur. 

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onay-

lanmış kuruluşların koordinasyonu için AB tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında oluş-

turulan grubun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu

faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluş-

turulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kararları ve hazırlanan dokümanları rehber

kılavuz olarak kullanır.

Kullanıcı denetmenlerine ilişkin gereklilikler

MADDE 28 – (1) Kullanıcı denetmenlerinin görevlendirilmesi için bu maddenin iki

ilâ on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşılaması gerekir.

(2) Kullanıcı denetmeni, ilgili mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliği

haizdir.

(3) Kullanıcı denetmeninin, kuruluş adına tanımlanması için tarafsızlığını sağlayan ve

gösteren üyesi olduğu grup dâhilinde raporlama yöntemlerine sahip olması gerekir.

(4) Kullanıcı denetmeni, bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk değerlendirme

işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri basınçlı ekipman veya do-

nanımın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını

yapan kişi ya da bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, kullanıcı denetmeninin faaliyetleri

için gerekli olan basınçlı ekipman veya donanımın kullanımını veya bu gibi ekipmanın kişisel

amaçlarla kullanımını engellemez. Kullanıcı denetmeni, üst düzey yönetimi ve uygunluk de-

ğerlendirmesi görevlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan personeli, değerlendirdikleri
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basınçlı ekipman veya donanımın tasarımında, imalatında veya yapımında, pazarlanmasında,

kurulumunda, kullanılmasında veya bakım işlemlerinde doğrudan müdahil olamaz veya bu

faaliyetlerle ilgilenen tarafları temsil etmez. Bu denetmenler, yetkilendirildikleri uygunluk de-

ğerlendirmesi faaliyetleri ile ilgili karar verme bağımsızlığını veya mesleğin gereklerini layı-

ğıyla yerine getirmesini olumsuz etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak

edemez. Bu durum özellikle danışmanlık hizmetleri için de geçerlidir. 

(5) Kullanıcı denetmeni ve personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini mesleki

kuralların gerektirdiği azami düzeyde ve kendi aralarında gerekli teknik liyakat ile yerine ge-

tirirler ve kararları ile uygunluk değerlendirmesinin sonuçları üzerinde etkide bulunabilecek

ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçları ile çıkar ilişkisi bulunan kişilerden gelebilecek her türlü

baskıdan ve başta mali teşvikler olmak üzere tüm teşviklerden uzak durur.

(6) Kullanıcı denetmeni, ister kullanıcı denetmeninin kendisi tarafından ister onun adına

ve onun sorumluluğu altında yürütülüyor olsun, 19 uncu madde ile atanan ve bu amaçla onay-

landıkları tüm uygunluk değerlendirmesi görevlerini, gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip olur.

Kullanıcı denetmeni, her bir uygunluk değerlendirmesi prosedürü ve bildirilmiş olduğu her ka-

tegori basınçlı ekipman için aşağıdaki gerekli unsurları hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirmesi görevini yerine getirmek üzere teknik bilgiye, yeterli dü-

zeyde ve uygun tecrübeye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde kullanılacak prosedürlerinin şeffaflığını

veya yeniden üretilebilirliğini sağlayacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken

göz önünde bulundurulan prosedürlerin açıklamalarına ve uygunluk değerlendirme kuruluşu-

nun kullanıcı denetmeni olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı

sağlayacak uygun politika ve prosedürler.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz

konusu ürünün teknoloji karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin hacmini ve vasfını dikkate

alan faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik yöntemler.

ç) Kullanıcı denetmeni, uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve

idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirme olanağına ve her türlü ekipman ve hizmete eri-

şim hakkı.

(7) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yerine getirmekle sorumlu personelin:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendir-

mesi faaliyetlerini kapsayacak yeterlilikte teknik ve mesleki eğitime,

b) Yerine getirdikleri uygunluk değerlendirmesi gereklilikleri konusunda yeterli bilgi

birikimine ve değerlendirmeyi yapmak için yeterli yetkiye,

c) Ek-I’de düzenlenen temel güvenlik gereklilikleri, uygulanabilir uyumlaştırılmış stan-

dart ve ilgili mevzuatın ve Birlik uyumlaştırılmış mevzuatının ilgili hükümlerine ilişkin uygun

bilgi birikimine ve bunları kavrama gücüne,

ç) Yürüttüğü değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmiş olduğunu kanıtlayan sertifika,

kayıt ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe,

sahip olması gerekir.
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(8) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu kullanıcı de-

netmenlerinin, onların üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirmesi işlemini gerçek-

leştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı garanti altına alınır. Kullanıcı denetmeleri, de-

netim faaliyetlerine ilişkin doğruluk ve karar alma aşamasındaki bağımsızlık ile çatışan hiçbir

faaliyetle uğraşamazlar. Kullanıcı denetmenlerin üst düzey yönetiminin ve uygunluk değer-

lendirmesi işlemlerini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin ücretleri, gerçekleştirilen de-

ğerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(9) Kullanıcı denetmenleri, sorumluluğun parçası olduğu grup tarafından üstlenilmediği

sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(10) Kullanıcı denetmenlerinin personeli Bakanlık ile ilgili olan işler haricinde 19 uncu

madde veya ilgili mevzuatın buna müsaade ettiği herhangi bir hüküm kapsamındaki uygunluk

değerlendirmesi görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar.

Mülkiyet hakkına sahip olanların hakları korunur.

(11) Kullanıcı denetmenleri, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve Birlik uyumlaştı-

rılmış mevzuatı kapsamında kurulan onaylanmış kuruluşların koordinasyon grubunun çalış-

malarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden ha-

berdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun ça-

lışmaları sonucunda hazırlanan dokümanları ve alınan idari kararı rehber doküman olarak kul-

lanır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uygunluk varsayımı

MADDE 29 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya ko-

nulan kriterler 27 ve 28 inci maddelerde ortaya konulan gerekleri kapsıyorsa ve uygunluk de-

ğerlendirme kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa kuruluşun 27 ve 28 inci

maddelerdeki gerekleri karşıladığı kabul edilir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 30 – (1) Onaylanmış kuruluş, kullanıcı denetmeni veya tanınmış üçüncü taraf

kuruluş uygunluk değerlendirmesi ile ilgili belirli görevleri bir alt yükleniciye yaptırdığı veya

bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bunların 27 ve 28 inci maddede

belirtilen gerekleri karşıladığını garanti eder ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, kullanıcı denetmeni veya tanınmış üçüncü taraf kuruluş bu

görevlerin belirlenmiş olduğu hallerde alt yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürü-

tülen görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenir.

(3) Onaylanmış kuruluş, kullanıcı denetmeni veya tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ta-

rafından yerine getirilecek faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir alt

yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, kullanıcı denetmeni veya tanınmış üçüncü taraf kuruluş, her

bir alt yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri

ve bahsi geçen tarafların 17, 18 ve 19 uncu maddeler ile Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddeleri çer-

çevesinde yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza

eder.
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Bildirim başvurusu

MADDE 31 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları,  görevlen-

dirilebilmek için Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Bildirim başvurusu ile birlikte yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlen-

dirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ile basınçlı ekipmanlara

ilişkin gerekli bilgiler ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun 27 ve 28 inci maddelerde dü-

zenlenen gereklilikleri karşıladığını kanıtlayan ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve

Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde dü-

zenlenmiş bir akreditasyon belgesi sunulur. 

Bildirim süreci

MADDE 32 – (1) Bakanlık, yalnızca 27 ve 28 inci maddelerde düzenlenen gereklilikleri

karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirebilir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılı-

ğıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuru-

luşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü

veya modülleri ve ilgili basınçlı ekipmana ilişkin tüm ayrıntıların yanı sıra ilgili kuruluşun yet-

kinliğini doğrulayan tüm ayrıntıları içerir.

(4) Komisyona ve üye ülkelere bildirim tarihinden itibaren, onaylanmış kuruluş, tanın-

mış üçüncü taraf kuruluş veya kullanıcı denetmeni adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde

iki hafta süre içinde Komisyon veya üye ülkeler, bildirimi yapılan adayın yeterliliği hakkında

ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. 

(5) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, ancak bu maddedeki özellikleri haiz bir

kuruluş, onaylanmış kuruluş, tanınmış üçüncü taraf kuruluş veya kullanıcı denetmeni olarak

kabul edilir. 

(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluş, tanınmış üçüncü taraf kuruluş veya kullanıcı denet-

meninin bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen değişiklikler hakkında Ko-

misyonu ve üye ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası

MADDE 33 – (1) Bir onaylanmış kuruluş, Komisyon tarafından kimlik kayıt numara-

sının tahsis edilmesini ve kamuya sunulan onaylanmış kuruluş listesine dâhil edilmesini takiben

görevlendirildiği alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunabilir. Tanınmış üçün-

cü taraf kuruluş ve kullanıcı denetmeni, Komisyon tarafından kamuya sunulan tanınmış üçüncü

taraf kuruluş ve kullanıcı denetmeni listesine dâhil edilmesini takiben, görevlendirildiği alan-

larda uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunabilir. Komisyon tarafından kimlik numara-

sının tahsis edilmesi ile uygunluk değerlendirme kuruluşu Bakanlık tarafından onaylanmış ku-

ruluş olarak atanabilir. 

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 34 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluş veya tanınmış üçüncü taraf kuruluşun

artık 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine ge-
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tirmediğini belirlemesi veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bu gerekliliklerin karşı-

lanmaması veya bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak

onaylanmış kuruluş veya tanınmış üçüncü taraf kuruluşun faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya

statüsüne son verir. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri bu

konu hakkında ivedilikle bilgilendirir. Bakanlık, kullanıcı denetmenin artık 28 inci maddede

belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirlemesi

veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bu gerekliliklerin karşılanmaması veya bu yü-

kümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak kullanıcı denetmenin

faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya statüsüne son verir. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı vasıtası

ile Komisyonu ve üye ülkeleri bu konu hakkında ivedilikle bilgilendirir.

(2) Bakanlık, faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş, tanınmış üçüncü

taraf kuruluş veya kullanıcı denetmen statüsüne son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine

son veren kuruluşun faaliyette bulunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendirme

işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan başka bir kuruluş tarafından

işleme alınmasını veya Bakanlığın talep etmesi halinde, Bakanlığa sunmak üzere saklanmasını

sağlamak için uygun tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmen-

lerin yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun, tanınmış üçüncü taraf kuruluşun

ve kullanıcı denetmenlerinin görevlendirilmesine temel oluşturan veya yeterliliğini koruduğuna

ilişkin tüm bilgileri talebi üzerine Komisyona sunmak üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği

bir onaylanmış kuruluşun, tanınmış üçüncü taraf kuruluşun ve kullanıcı denetmenlerinin teknik

yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde 1/2006 sayılı

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip

eder.

Onaylanmış kuruluşlar, kullanıcı denetmenler ve tanınmış üçüncü taraf kuruluş-

ların faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri

MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, kullanıcı denetmenleri ve tanınmış üçüncü

taraf kuruluşlar, 17, 18 ve 19 uncu maddeler ile Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde öngörülen

uygunluk değerlendirmesi prosedürlerine uygun olarak uygunluk değerlendirme faaliyetlerini

yürütür. 

(2) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, iktisadi işletmeciler üzerinde gereksiz yük

oluşturmaktan kaçınarak orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları

faaliyetlerini, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını,

söz konusu basınçlı ekipman veya donanımın kullanıldığı teknolojinin karmaşıklık derecesini

ve imalat sürecinin hacmi ve özelliğini göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. Bunu yaparken

basınçlı ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli olan koruma seviyesini ve titizlik

derecesini de dikkate alır.
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(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, imalatçı tarafından Ek-I'de veya eşdeğer uyum-

laştırılmış standartta veya diğer teknik dokümanlarda yer alan temel güvenlik gerekliliklerini

karşılamadığını tespit ettiğinde, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını talep eder ve

uygunluk belgesi düzenlemez. 

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk sertifikasının verilmesinin ardından

uygunluğun izlenmesi sürecinde, basınçlı ekipmanın ilgili gereklilikleri artık karşılamadığını

tespit ederse imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını talep eder ve gerekli olması ha-

linde uygunluk belgesini askıya alır veya iptal eder.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan

tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi uygun şe-

kilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmen-

lerin kararlarına itiraz

MADDE 37 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar

ve kullanıcı denetmenlerin kararına karşı bir itiraz mekanizmasının mevcut olmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmen-

lerin bilgilendirme yükümlülükleri

MADDE 38 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı

denetmenleri, Bakanlığı aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirir:

a) Belgenin reddi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi.

b) Bildirim kapsamına veya koşullarına etki eden her durum.

c) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıktan alınan her türlü

bilgi talebi.

ç) Talep üzerine, sınır ötesi faaliyetler ve bir işin alt yükleniciye verilmesi dâhil başka

herhangi bir faaliyet ile görevlendirilen kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirmesi faali-

yetleri.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenleri

bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen, aynı basınçlı ekipmana yönelik uygunluk değer-

lendirmeleri yürüten diğer kuruluşlara, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin olumsuz so-

nuçları hakkında ve talep edilmesi halinde olumlu sonuçları hakkında bilgi sunar. 

Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmen-

lerin koordinasyonu

MADDE 39 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirdiği uygunluk de-

ğerlendirme kuruluşlarının, sektörel grup çalışmalarına katılmalarını temin eder. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Basınçlı Ekipman ve Donanımların 

Kontrolü ve Korunma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi, basınçlı ekipman veya donanımların kontrolü

MADDE 40 – (1) Bakanlık, basınçlı ekipman veya donanımların piyasa gözetimi ve

denetiminde 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini esas alır.
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Ulusal düzeyde risk teşkil eden basınçlı ekipman veya donanımlar için izlenecek

usuller

MADDE 41 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yer alan basınçlı ekipmanların

veya donanımların insan veya evcil hayvan sağlığı ve güvenliğine veya malların korunmasına

karşı bir risk teşkil ettiğine inanmak için yeterli bir gerekçeye sahip olması durumunda, söz

konusu basınçlı ekipman veya donanımlarla ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm

gereklilikleri kapsayacak şekilde bir değerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç

doğrultusunda, Bakanlık ile işbirliği yapar. Bakanlık, bu fıkrada belirtilen değerlendirme sıra-

sında, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri karşılama-

dığını tespit etmesi durumunda gecikmeksizin ilgili iktisadi işletmeciden, riskin mahiyeti ile

orantılı olarak makul bir süre içerisinde basınçlı ekipman veya donanımın söz konusu gerek-

liliklere uygun hale getirilmesi için tüm uygun düzeltici tedbirleri almasını, basınçlı ekipman

veya donanımı piyasadan çekmesini veya geri çağırmasını talep eder. Bakanlık konu hakkında

ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Bu fıkrada yer alan tedbirler hakkında Ürünlerin Piyasa

Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlen-

dirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Ba-

kanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm basınçlı ekipman ve donanımlara

ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletmeci, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde ye-

terli düzeltici tedbiri almadığı takdirde Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımların piyasada

bulundurulmasının yasaklanması veya kısıtlanması, basınçlı ekipman ve donanımların piya-

sadan çekilmesi veya geri çağrılması için her türlü uygun geçici tedbiri alır. Bakanlık, Ekonomi

Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri derhal bu tedbirlerden haberdar eder.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilendirme, tüm mevcut detayları, özellikle uygunsuz

basınçlı ekipman veya donanımların tespit edilmesi için gerekli olan verileri, basınçlı ekipman

veya donanımların menşei, iddia edilen uygunsuzluğun niteliği ve içerdiği riski, alınan ulusal

tedbirin süresi ve niteliği yanında ilgili iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen savunmaları

da içerir. Bakanlık özellikle, uygunsuzluğun aşağıda yer alan durumların herhangi birisinden

kaynaklandığını belirtir:

a) Basınçlı ekipman ve donanımın, insan veya evcil hayvanların sağlığı ve güvenliği

veya malların korunmasıyla ilgili bu gereklilikleri karşılayamaması.

b) Uygunluk varsayımı olarak sunulan 15 inci maddede belirtilen uyumlaştırılmış stan-

dartlardaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından

iletilen bilgiye istinaden ilgili basınçlı ekipman veya donanımın uygunsuzluğuna dair uygu-

lanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi, bildirilen tedbire

itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

(7) Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen bilgilerin alınmasını takip eden üç

ay içerisinde, Bakanlık tarafından alınan geçici bir tedbirle ilgili olarak Komisyon veya bir üye

ülke tarafından itiraz edilmezse söz konusu tedbir haklı kabul edilir.
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(8) Bakanlık, söz konusu basınçlı ekipman veya donanım ile ilgili olarak basınçlı ekip-

man veya donanımın piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı tedbirlerin gecikmeksizin alın-

masını sağlar.

Korunma tedbirleri prosedürü

MADDE 42 – (1) 41 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire

karşı Komisyona itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin

haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

(2) Komisyon tarafından yapılan incelemede bir üye ülke tarafından alınan ulusal ted-

birin haklı bir gerekçeye dayandığına hükmedilirse Bakanlık, uygunsuz ekipman veya dona-

nımın piyasadan çekilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve konuya ilişkin Komisyonu

bilgilendirir. 

Yönetmeliğe uygun olduğu halde risk teşkil eden basınçlı ekipman veya donanımlar

MADDE 43 – (1) 41 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak değerlendirme ya-

pıldığında, basınçlı ekipman veya donanımın bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan-

ların, evcil hayvanların sağlığı veya güvenliği veya mallar için risk teşkil etmesi halinde Ba-

kanlık, riskin türüyle orantılı olarak piyasaya arz edilen söz konusu basınçlı ekipman veya do-

nanımın piyasadan çekilmesi veya makul bir süre içerisinde piyasadan geri çağrılması şeklinde

olmak üzere basınçlı ekipman veya donanımın artık risk taşımaması için uygun olan tüm ted-

birlerin ilgili iktisadi işletme tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletme, piyasasında bulundurduğu tüm basınçlı ekipman veya donanımlara

ilişkin her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar. 

(3) Bakanlık, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususlarda Komisyonu ve üye ülkeleri

Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla derhal bilgilendirir. Bu bilgiler, özellikle ilgili basınçlı ekipman

veya donanımın tespit edilmesi için gerekli verileri, basınçlı ekipman veya donanımın menşeini

ve tedarik zincirini, taşıdığı risklerin niteliği ve alınan tedbirlerin niteliği ve süresi dâhil olmak

üzere tüm mevcut detayları içerir.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 44 – (1) 41 inci maddeye halel getirmeksizin Bakanlık, aşağıdaki durumlar-

dan birinin söz konusu olması halinde, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğun

giderilmesini talep eder:

a) CE işaretinin, CE İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi veya bu Yönetmeliğin

22 nci maddesine aykırı şekilde iliştirilmiş olması.

b) CE işareti iliştirilmemiş olması.

c) İmalat kontrol aşamasına dâhil olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının bu

Yönetmeliğin 22 nci maddesine aykırı şekilde iliştirilmiş veya hiç iliştirilmemiş olması.

ç) Ek-I’in 3.3 maddesinde bahsedilen ibarelerin iliştirilmemiş olması veya bu Yönet-

meliğin 22 nci maddesine ya da Ek-I’in 3.3 maddesine aykırı şekilde iliştirilmiş olması.

d) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması.

e) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması.
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f) Teknik dosyanın bulunmaması veya eksik olması.

g) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası veya 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasında belirtilen bilgilerin bulunmaması, yanlış veya eksik olması.

ğ) Bu Yönetmeliğin 9 uncu veya 11 inci maddelerinde öngörülen diğer idari gerekli-

liklerin yerine getirilmemiş olması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda Bakanlık, söz

konusu basınçlı ekipman veya donanımın piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engel-

lemek için veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri

alır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri

MADDE 45 – (1) Bakanlık Komisyon tarafından kurulan basınçlı ekipmanlar komite-

sinin çalışmalarına katılım sağlar.

(2) Bakanlık, basınçlı ekipman veya donanımların güvenliği hakkında, endişelerini der-

hal gerekçeleri ile Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

İdari yaptırımlar

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında 4703 sayılı Kanun

hükümleri uygulanır. Bu kapsamda verilecek cezaların etkili, orantılı ve caydırıcı olması gerekir.

Geçici hükümler

MADDE 47 – (1) Bakanlık, 29/5/2002 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ve

22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetme-

liği (97/23/AT)’nin uygulama tarihinde Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuata uygun olan

basınçlı ekipmanlar ve donanımların hizmete sunulmasını engelleyemez.

(2) Bakanlık,  19/7/2016 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ve 22/1/2007 tarihli ve

26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine (97/23/AT)  uy-

gun olan basınçlı ekipmanların ve donanımların piyasada bulunmasını ve/veya hizmete sunul-

masını engelleyemez.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) kapsamında dü-

zenlenen belgeler ve kararlar bu Yönetmelik kapsamında da geçerli olur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ba-

sınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan

Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN
KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, küçük kapasiteli kesimhaneler için genel ve

özel hijyen gereklilikleri ile bu işletmelerin onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Hayvan refahı,
b) Hayvanların tanımlanması ve hayvansal gıdaların izlenebilirliği,
c) Nakledilebilir süngerimsi beyin hastalıklarından korunma, kontrol ve yok edilmesi

için belirlenen kurallar dâhil hayvan ve halk sağlığı,
konusundaki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, küçük kapasiteli olarak faaliyet gösteren evcil tırnaklı

hayvanların kesildiği kesimhaneleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30 uncu, 31 inci, 41 inci ve 44 üncü maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki, 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki,
27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin
4 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) Kesim ünitesi: Küçük kapasiteli kesimhanelerde kesim kapasitesinin belirlenmesinde
kullanılan, 1 baş sığır/manda/deveye veya 3 baş koyun/keçiye veya 1 baş tek tırnaklı hayvana
veya 3 baş domuza karşılık gelen birimi, 

b) Küçük kapasiteli kesimhane: 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan sayılarda
evcil tırnaklı hayvanların kesiminin yapıldığı ve kesim sürecinin yavaş ilerlediği kesimhane-
yi,

c) Küçük kapasiteli kesimhane onay belgesi: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış
ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucu uygun bulunan, küçük kapasiteli kesimhanenin faali-
yete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen, iptal edilebilen veya askıya alınabilen
Ek-2’de yer alan İşletme Onay Belgesini,

ç) Küçük kapasiteli kesimhane onay numarası: Küçük kapasiteli kesimhane onay bel-
gesi üzerinde yer alan ve Ek-3’te belirtilen Küçük Kapasiteli Kesimhane Onay Numarası Kod-
lamasını,

d) Yetkili merci: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık
il müdürlüğünü, il müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık ilçe müdürlüğünü, bu iş ve
işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Hijyen Gereklilikleri ile

İşletmelerin Onay İşlemleri

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Küçük kapasiteli kesimhanede kesilecek olan evcil tırnaklı hayvan

sayısı, günlük 8 kesim ünitesini geçemez. 
(2) Beşinci fıkradaki durum hariç olmak üzere, küçük kapasiteli kesimhanelerde kesilen

hayvanların etleri kesimhanenin bulunduğu ilçe sınırları dışına arz edilmez, sadece ilçe sınırları
içerisinde yer alan ve sadece son tüketiciye satış yapan perakendecilere arz edilir.

(3) Küçük kapasiteli kesimhanelerde aynı iş günü içerisinde kesilecek olan hayvanların
kesimi gün içerisinde zaman aralığı verilmeksizin ve yetkili merci tarafından belirlenen mesai
saatleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. 

(4) Küçük kapasiteli kesimhanelerde hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanların kesimi
yapılmaz.

(5) Ölüm öncesi muayenede herhangi bir hastalık bulgusu olmayan ancak ölüm sonrası
muayene sonucu hastalık tespit edilen etler imha edilir veya brusella, tüberküloz, salmonella
gibi zoonotik etkenlerin eradikasyonu ve kontrolüne yönelik özel şartların uygulanması ile in-
san tüketimine uygun hale gelebilecek olan etler, bu işlemlerin uygulanabileceği kesimhaneye
veya işleme tesisine resmi veteriner hekimin gözetimi altında nakledilir.

Küçük kapasiteli kesimhane onayı usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan küçük kapasiteli kesimhane iş-

letmecisi faaliyete geçmeden küçük kapasiteli kesimhane onay belgesi almak zorundadır.
(2) Kesimhane işletmecisi küçük kapasiteli kesimhane onayı almak üzere aşağıdaki

bilgi ve belgelerle yetkili mercie başvurur:
a) Ek-1’de yer alan Küçük Kapasiteli Kesimhane Onay Belgesi Başvuru ve Beyanna-

mesi.
b) Kesimhanenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş en az A3 boyutunda yerleşim

krokisi.
c) Hayvanların kesimi ve etlerinin muamelesi sonucu oluşan atıkların uzaklaştırma şekli

ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.
ç) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayalı oluşturulan pro-

sedürler.
(3) Yetkili merci, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde

inceler.
a) Bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, yetkili merci

tarafından eksiklikler resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde
tamamlanmayan dosya başvuru sahibine iade edilir.

b) Bilgi ve belgelerin tamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü içeri-
sinde kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler
ile bu Yönetmelikte yer alan bina, altyapı ve ekipman gerekliliklerine ilişkin hükümlere uy-
gunluğu ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayalı oluşturulan pro-
sedürler açısından işletme yerinde resmi kontrole tabi tutulur.

(4) Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda;
a) Kesimhanenin uygun bulunmaması halinde eksiklikler belirtilerek başvuru dosyası

başvuru sahibine iade edilir.
b) Kesimhanenin uygun bulunması halinde kesimhane işletmesine onay belgesi ve onay

numarası verilir.
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(5) Domuz ve tek tırnaklı hayvanların kesiminin yapıldığı küçük kapasiteli kesimha-
nelerin onayı aşağıdaki hususlara uygun olarak gerçekleştirilir:

a) Domuz ve tek tırnaklı hayvanlar dışındaki hayvan türlerinin kesiminin yapıldığı kü-
çük kapasiteli kesimhanelerde domuz ve tek tırnaklı hayvanların kesimi yapılmaz.

b) Domuz ve tek tırnaklı hayvanların kesimi her iki tür için ayrı ayrı onaylı küçük kapasiteli
kesimhanelerde yürütülür.

(6) Bakanlık, küçük kapasiteli kesimhanelerin listesini oluşturur ve bu listeleri güncel
tutar.

Küçük kapasiteli kesimhane onay belgesinin ve numarasının geçerlilik şartları
MADDE 7 – (1) Yetkili merci resmi kontrolleri yürütürken kesimhanenin, küçük kapasiteli

kesimhane onay şartlarını gözden geçirir.
(2) Kesimhanenin küçük kapasiteli kesimhane onay şartlarının devam etmediğinin tespit

edilmesi durumunda;
a) Yetkili merci tarafından, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan

ve acil tedbirleri gerektiren durumlar dışında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kesim-
hane işletmecisine altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzlukların
giderilmemesi durumunda kesimhanenin küçük kapasiteli kesimhane onayı askıya alınır. Küçük
kapasiteli kesimhane onayı askıya alınan kesimhanenin uygunsuzlukları askıya alınma tarihin-
den itibaren bir yıl içerisinde giderilmediği takdirde verilen küçük kapasiteli kesimhane onay
belgesi ve küçük kapasiteli kesimhane onay numarası yetkili merci tarafından iptal edilir.

b) Yetkili merci, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan ve acil
tedbirleri gerektiren eksiklikler tespit ederse kesimhanenin küçük kapasiteli kesimhane onayını
askıya alır. Küçük kapasiteli kesimhane onayı askıya alınan kesimhanenin uygunsuzluklarının
bir yıl içerisinde giderilmemesi halinde verilen küçük kapasiteli kesimhane onay belgesi ve
küçük kapasiteli kesimhane onay numarası yetkili merci tarafından iptal edilir.

c) Onayı askıya alınan küçük kapasiteli kesimhane faaliyet gösteremez.
(3) Küçük kapasiteli kesimhane onay belgesi üzerinde yazılı olan ticaret unvanı, gerçek

veya tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin
değişmesi durumunda küçük kapasiteli kesimhane onay belgesi geçerliliğini kaybeder. Kesim-
hane işletmecisi, değişiklik durumlarında gerekli bilgi ve belgelerle birlikte küçük kapasiteli
kesimhane onay belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek üç ay içerisinde yetkili mercie baş-
vurur. Yetkili merci, uygun görmesi durumunda küçük kapasiteli kesimhane onay belgesini ye-
niden düzenler.

(4) Yetkili merciin uygun bulması halinde aşağıdaki durumlarda küçük kapasiteli ke-
simhane onay belgesi yeniden düzenlenir:

a) Kesimhane işletmecisi;
1) Küçük kapasiteli kesimhane onay belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde da-

ğıtımı yapılan gazetelerden birine zayi ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edil-
diği gazetenin aslını,

2) Küçük kapasiteli kesimhane onay belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması
hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını,

dilekçeye ekleyerek yetkili mercie başvurur. 
(5) Kesimhane işletmecisi, faaliyeti durdurduğunu üç ay içerisinde yetkili mercie bil-

dirmek zorundadır. Kesimhane işletmecisinin, kesimhanesini yeniden faaliyete geçirmek iste-
mesi durumunda yetkili merci tarafından yerinde resmi kontrol yapılır ve uygun bulunması ha-
linde kesimhanenin faaliyetine izin verilir.
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Çalıştırılması zorunlu personel
MADDE 8 – (1) 5996 sayılı Kanuna göre küçük kapasiteli kesimhanelerde çalıştırıl-

ması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Kesimhane işletmecisi, veteriner hekimlik lisans eğitimi almış ise kendi işletmesinde

çalıştırılması zorunlu personel olarak çalışabilir.
b) Kesimhane işletmecisi, çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple

işten çıkarılması veya çıkması durumunda çalıştırılması zorunlu olan personelin değişikliğine
ilişkin yetkili merciin güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

c) Kesimhane işletmecisi, kesimhanenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine
göre çalıştırılması zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Kesimhanede çalışan zorunlu
personel, kesimhanenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte
çalışamaz.

Resmi veteriner hekim görevlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Yetkili merci, küçük kapasiteli kesimhanelere, küçük kapasiteli ke-

simhane onayı verilmesini takiben en az bir resmi veteriner hekim görevlendirir. Resmi vete-
riner hekimin kesimhanedeki mesai saatleri, kesimhanenin çalışma gün ve saatleri dikkate alı-
narak belirlenir.

(2) Yetkili merci, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hay-
vansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik uyarınca,
gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olan resmi yardımcıyı, resmi veteriner
hekimin otoritesi ve sorumluluğu altında çalıştırmak üzere küçük kapasiteli kesimhanelerde
görevlendirebilir.

(3) Kesimhane işletmecisi veya yetkili merci tarafından faaliyeti durdurulan bir kesim-
hanede daha önce görevlendirilmiş olan resmi veteriner hekim yetkili merci tarafından geri çe-
kilir. Kesimhanenin yeniden faaliyete geçirilmek istenmesi ve yerinde yapılan resmi kontrol
sonucunda uygun bulunması halinde, kesimhaneye yeniden resmi veteriner hekim görevlen-
dirilir.

(4) Kesimhane işletmecisi kesimin başlayacağı saati en az bir iş günü öncesinde resmi
veteriner hekime bildirir. Ancak bildirimin belirtilen süreden daha kısa bir süre içerisinde ya-
pılması durumunda, kesim gün ve saati iş programı dikkate alınarak resmi veteriner hekim ta-
rafından belirlenir. 

Genel hijyen gereklilikleri
MADDE 10 – (1) Kesimhane işletmecisi, ikinci fıkrada belirtilen istisnayı dikkate ala-

rak Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü,
15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 21 inci ve 22 nci maddelerinde yer alan gereklilikleri
yerine getirir.

(2) Kesimhanede üretim alanında çalışan personel sayısının en fazla 5 kişi olması şar-
tıyla, temiz ve kirli alan olarak adlandırılan bölümlerde çalışan personel için tek bir soyunma
ve giyinme odası bulunabilir.

Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayanan prosedürlerin
amaçları

MADDE 11 – (1) Kesimhane işletmecisi, tehlike analizi sonucunda belirlenen ve Gıda
Hijyeni Yönetmeliğinin 22 nci maddesindeki genel gereklilikler ile ikinci fıkrada yer alan özel
gereklilikleri içeren prosedürleri oluşturur.

(2) Prosedürler kesimhaneye kabul edilen her bir hayvanın;
a) Uygun bir şekilde tanımlanmasını,
b) Menşe çiftlik bünyesinde yer alan gıda zinciri bilgisinin eşlik etmesini,
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c) Bakanlığın gerekli gördüğü durumlar hariç, hayvan veya halk sağlığı nedenleriyle
hareket yasağı veya diğer sınırlamanın olduğu çiftlikten veya alandan gelmemesini,

ç) Temiz olmasını,
d) Kesimhane işletmecisinin sahip olduğu bilgiye göre sağlıklı olmasını,
e) Kesimhaneye geldiğinde hayvan refahı açısından uygun durumda olmasını,
sağlar.
Canlı hayvanların kesimhaneye nakli
MADDE 12 – (1) Canlı hayvanları kesimhaneye nakleden gıda işletmecisi hayvanlara,

toplama ve nakliye süresince gereksiz strese ve acıya yol açmayacak şekilde davranılmasını
sağlar.

(2) Hastalık belirtisi gösteren veya halk sağlığı açısından önemli olan hastalık etkenle-
riyle bulaşmış olduğu bilinen sürülerden gelen hayvanlar küçük kapasiteli kesimhanelere nak-
ledilmez.

Gıda zinciri bilgisi
MADDE 13 – (1) Kesimhane işletmecisi, kesimhaneye gönderilen hayvanlar için Hay-

vansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yer alan gıda
zinciri bilgisine ilişkin gereklilikleri yerine getirmek zorundadır.

Hayvan bekleme yerleri için gereklilikler
MADDE 14 – (1) Kesimhaneye getirilen hayvanların hemen kesime alınması halinde

kesimhanenin, hayvanların kabulü ve bekletilmesi için kullanılacak olan imkânlara sahip ol-
masına gerek yoktur.

(2) Hayvanlar hemen kesime alınmayacak ise kesimhanede hayvanların kabulü ve bek-
letilmesi için imkânlar bulunur ve bu imkânlar aşağıda belirtilen gereklilikleri taşır:

a) Kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen, havalandırma ve gerektiğinde uygun
iklimlendirmeye izin veren, yeterli ve hijyenik, atık suların drenajının gıda güvenilirliğini teh-
likeye sokmadan sağlandığı, gerektiğinde yemleme imkânlarının bulunduğu hayvan bekleme
yerlerine sahip olur.

b) Hayvan bekleme yerinin büyüklüğü hayvan refahını sağlayacak şekilde belirlenir.
Bu yer, hayvanların tanımlanması ve ölüm öncesi muayenesine imkân verecek şekilde yapılır.

Kesimhane binaları için gereklilikler
MADDE 15 – (1) Kesimhane, ete bulaşmaların önlenmesi amacıyla aşağıdaki şartları

taşır:
a) Yürütülmekte olan işlemlere uygun ve yeterli sayıda odaya sahip olur.
b) Kanın akıtılması, derinin yüzülmesi, iç organların çıkarılması ve karkasın ileri mua-

melesi, domuz türü hayvanlarda ise derinin yüzülmemesi halinde haşlama, kılların alınması,
kalan kılların kazınması ve hafifçe yakılması için kullanılan oda; karkasların ve etlerin odadan
uzaklaştırılmasından sonra sakatatların hazırlanması ve muamelesi işlemleri, yüzülmüş başların
muamelesi, mide ve bağırsakların boşaltılması ve temizlenmesi işlemleri, sakatatların paket-
lenmesi ve etlerin sevkiyatı işlemleri için de kullanılabilir. Ancak bu oda, tüm işlemler arasında
ve her kullanımdan önce temizlenir ve gerektiğinde dezenfekte edilir.

c) Etin zemin, duvar ve tüm sabit donanımlarla temasını önleyecek imkânlar bulunur.
ç) Kesimhanede 82 °C’den az olmamak üzere temin edilen sıcak su veya eşdeğer bir

etkiye sahip alternatif bir sistem ile aletleri dezenfekte etmek için olanaklar bulunur.
d) Etle teması olan personel tarafından kullanılan el yıkama işleminin yapıldığı lava-

bolar, bulaşmanın yayılmasını önlemek üzere tasarlanmış musluklara sahip olur.
e) Şüphelenilerek alıkonulan etlerin soğutularak depolanması ile insan tüketimi için

uygun olmadığı belirlenen etlerin depolanması için kilitlenebilen ayrı ayrı imkânlara sahip olur.
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f) Canlı hayvanların nakliyesinde kullanılan araçların temizlenmesi, yıkanması ve de-
zenfeksiyonu için kesimhane yakınında resmi izine sahip olan yerler kullanılabilir. Bu durumda
kesimhanenin bu tür yer ve imkânlara sahip olmasına gerek yoktur.

g) Resmi veteriner hekimin kullanımına yönelik yeterli donanıma sahip, kilitlenebilir
bir oda veya dolap bulunur.

ğ) Gübre veya sindirim kanalı içeriği işletmede depolanacak ise bu amaç için ayrılmış
özel bir alan veya yer bulunur.

Kesim hijyeni
MADDE 16 – (1) Hayvanların kesimi aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak yapılır:
a) Kesimhaneye kabul edilen hayvanlara ilişkin olarak;
1) (2) numaralı alt bentte belirtilen hayvanların dışında kalan hayvanlar, kesimhanede

kesimden önce ölmüş ise etleri insan tüketimi için kullanılmaz.
2) Kesimhanede meydana gelen kaza sonucu kesime tabi tutulan hayvanların etleri, ke-

simhanede yapılan muayenede kaza sebebiyle meydana gelen lezyonlar dışında hiçbir ciddi
lezyon bulunmazsa, insan tüketiminde kullanılabilir.

b) Küçük kapasiteli kesimhane işletmecisi kesim için gönderilen hayvanların menşeini
izleyebilmek için kendi izlenebilirlik sisteminin bir parçası olarak hayvanları tek tek tanımlar.

c) Hayvanlar temiz olur.
ç) Kesimhane işletmecisi, kesilecek her hayvanın Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrol-

lerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ölüm öncesi mua-
yenesinin uygun şartlar altında yapılabilmesi için resmi veteriner hekimin talimatlarına uyar.

d) Kesim salonuna alınan hayvanlar, gereksiz yere bekletilmeden kesilir.
e) Kanın akıtılması, deri yüzme, iç organ çıkarma ve karkasın diğer işlemleri; gereksiz

yere geciktirilmeden ve ete bulaşmaları önleyecek şekilde yapılır. Özellikle;
1) Deri ve postların uzaklaştırılması esnasında; deri ve postların dış kısmı ile karkas

arasında temas önlenir. Deri ve postların dış yüzeyi ile temas eden personel ve ekipman, etlere
temas ettirilmez.

2) İç organların çıkarılması sırasında ve sonrasında sindirim kanalı içeriğinin dökül-
mesinin önlenmesi sağlanır ve sersemletme işlemini takip eden süreçte, mümkün olan en kısa
sürede iç organların çıkartılması işlemi tamamlanır.

3) Memelerin uzaklaştırılması sırasında karkasa, süt veya kolostrum bulaştırılmaz.
f) Karkaslar ve gövdenin insan tüketimi için amaçlanan diğer kısımları tamamen yü-

zülmüş olur. Ancak domuz türü hayvanların tüm gövdesi; koyun, keçi ve danaların başları ile
koyun, keçi ve sığır/mandanın ayakları; sığır/mandaların ağız burun bölgesi ile dudakları için
bu uygulama zorunlu değildir. Ağız burun bölgesi ve dudaklar dahil olmak üzere baş ve ayaklar
bulaşmaya yol açmayacak şekilde muamele edilir.

g) Domuz türü hayvanlar yüzülmediklerinde kılları derhal uzaklaştırılır. Bu işlem için
kullanılan haşlama sıcaklığındaki sudan kaynaklanan etin bulaşma riski en aza indirilir. Bu iş-
lem için sadece izin verilen katkı maddeleri kullanılır. Bu işlem sonrasında domuz türü hay-
vanlar, içilebilir su ile tamamen durulanır.

ğ) Karkaslarda, görünür dışkısal bulaşma engellenir. Herhangi bir görünür bulaşmanın
olması durumunda, bulaşık bölge derhal kesilerek veya eşdeğer bir etkiye sahip alternatif yol-
larla uzaklaştırılır.

h) Karkaslar ve sakatatın zemin, duvar veya çalışma tezgâhları ile temas etmesi önle-
nir.

ı) Kesimhane işletmecisi, kesilen tüm hayvanların Hayvansal Gıdaların Resmi Kont-
rollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik doğrultusunda ölüm sonrası muayene-
lerinin uygun şartlar altında yapılabilmesi için resmi veteriner hekimin talimatlarına uyar.
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i) Hayvanın ölüm sonrası muayenesi tamamlanıncaya kadar kesilen hayvanın parçala-
rının;

1) Hangi karkasa ait olduğu tanımlanır.
2) Ölüm sonrası muayenesi tamamlanmış olanları dâhil, diğer karkas, sakatat veya iç

organlarla temas ettirilmemesi gerekir.
3) Herhangi bir patolojik lezyon göstermediği belirlenen penis hemen atılabilir.
j) Sığır ve domuz türü hayvanlarda böbrek ve böbrek yağları uzaklaştırılır.
k) Ölüm sonrası muayenenin tamamlanmasından önce birkaç hayvanın kanı veya diğer

sakatatları, aynı yerde toplanıyorsa ve şayet bu hayvanlardan bir veya birkaç tanesine ait kar-
kasın insan tüketimi için uygun olmadığı belirlenirse tüm bu hayvanlara ait bir arada bulunan
kan ve sakatatlar da insan tüketimine sunulmaz.

l) Ölüm sonrası muayeneden sonra;
1) Sığır ve domuz türü hayvanların tonsilleri hijyenik bir şekilde uzaklaştırılır.
2) İnsan tüketimi için uygun olmayan kısımlar, tesisin temiz kısımlarından mümkün

olduğunca çabuk uzaklaştırılır.
3) Kesimhane işletmecisi, etin yüzeyindeki bulaşmayı ortadan kaldırmak için, içilebilir

su dışında başka bir madde kullanamaz.
4) Hastalık şüphesi olan etler veya insan tüketimi için uygun olmadığı belirlenen etler

ve yenmeyen yan ürünler, insan tüketimi için uygun olduğu belirlenen etlerle temas ettirilmez.
5) İç organlar veya karkasta kalan iç organ parçaları tamamen ve mümkün olduğunca

çabuk uzaklaştırılır.
m) Hayvanların bütün haldeki karkasları yarım veya çeyrek parçaya, yarım karkaslar

ise en fazla üç parçaya ayrılabilir.
n) Kesim işlemleri ve ölüm sonrası muayenenin tamamlanmasından sonra et, 19 uncu

maddede belirtilmiş olan gerekliliklere uygun olarak depolanır.
Sağlık işareti
MADDE 17 – (1) Kesimhane işletmecisi, kesimhanesinde kesilen hayvanların karkas-

larını bu Yönetmelik hükümlerine uygun sağlık işareti uygulanmadan piyasaya arz edemez.
(2) Resmi veteriner hekim sağlık işareti ile ilgili olarak aşağıdaki hususları temin eder:
a) Sağlık işareti Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belir-

leyen Yönetmelik uyarınca ölüm öncesi ve ölüm sonrası muayeneden geçen ve eti insan tüke-
timine uygun olan hayvanların karkaslarına uygulanır.

b) Sağlık işareti karkasın yarım karkas veya çeyrek karkasa ayrılması ya da yarım kar-
kasın üç parçaya ayrılması durumunda her bir karkas parçasının dış yüzeyine görülecek şekilde
mürekkeple veya sıcak damga olarak uygulanır.

(3) Sağlık işareti 6,5 cm genişliğinde ve 4,5 cm yüksekliğinde oval bir işaret şeklinde
olur. Karakterler okunaklı olur ve aşağıdaki bilgileri içerir:

a) İşarette kesimhanenin, küçük kapasiteli kesimhane onay numarası belirtilir.
b) Etin sağlık muayenesini yapan resmi veteriner hekime ait işareti de içerebilir.
(4) Harfler en az 0,8 cm yüksekliğinde, sayılar ise 1 cm yüksekliğinde olur. Küçük

kapasiteli kesimhane onay numarasında yer alan ilçe adının uzun olduğu durumlarda harfler
okunabilecek uygun yüksekliğe küçültülebilir. İşaretin boyutları ve karakterleri kuzuların,
oğlakların ve domuz yavrularının sağlık işaretleri için küçültülebilir.

(5) Sağlık işareti için gıda kodeksine uygun renklendirici kullanılır.
(6) Bu madde, sağlık işaretlemesine ilişkin hayvan sağlığı kurallarına aykırılık oluştur-

mayacak şekilde uygulanır.
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Tanımlama işareti
MADDE 18 – (1) Kesimhane işletmecisi, kesimhanesinde kesilen hayvanların saka-

tatlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun tanımlama işareti uygulanmadan piyasaya arz edemez.
(2) Kesimhane işletmecisi, sakatatlara tanımlama işaretini bu Yönetmelik şartlarını ta-

şıyan kesimhanelerde üretilmesi halinde uygular.
(3) Tanımlama işaretinin uygulanması aşağıdaki şekildedir:
a) Tanımlama işareti, sakatatlar kesimhaneden ayrılmadan önce uygulanır.
b) Tanımlama işaretinin şekli aşağıdaki gibidir:
1) İşaret; okunaklı, silinemez, anlaşılır şekilde olur ve kolayca görülebilir bir yerde bu-

lunur.
2) İşaret küçük kapasiteli kesimhane onay numarasını içerir.
3) İşaret oval şekilde olur.
c) Tanımlama işaretinin uygulama yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:
1) İşaret, pakete yapıştırılarak veya basılarak etikete uygulanır ve bu etiket paket açıl-

dığında işaret bütünlüğü bozulacak şekilde paketin üzerine basılır. Ancak paketi açma işlemi
paketin bütünlüğünün ortadan kalkmasına neden olursa, etiket paketin herhangi bir yerine yer-
leştirilir. Ambalajlamanın, paketleme ile aynı korumayı sağladığı durumlarda etiket ambalajın
üzerine yapıştırılabilir.

2) Sakatatlar, son tüketiciye doğrudan arzı için paketlenmişse işaretin sadece o paketin
dış yüzeyine uygulanması yeterlidir.

Depolama ve nakliye
MADDE 19 – (1) Kesimhane işletmecisi, aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak evcil

tırnaklı hayvanların etlerinin depolanmasını ve nakledilmesini sağlar:
a) Kesilen hayvanların etleri ölüm sonrası muayeneyi takiben derhal, etin her tarafında

sakatatlar için 3 °C, diğer etler için 7 °C’den fazla olmayan bir sıcaklığa düşürülmek üzere so-
ğutma işlemine tabi tutulur, depolama ve nakliye süresinde de etlerin bu sıcaklık derecesinde
kalması sağlanır. Ancak ölüm sonrası muayenenin ardından uygun soğutuculu araçlarla sevki-
yatın hemen yapılması halinde soğutma işlemi kesimhanede yapılmayabilir. Bu durumda so-
ğutma işlemi etin arz edildiği işletmede gerçekleştirilir.

b) Açık etler ve paketlenmiş etler ayrı ayrı depolanır ve nakledilir. Ancak depolamanın,
farklı zamanlarda veya paketleme materyali ve depolama şeklinin, et için bulaşma kaynağı ol-
mayacak şekilde yapılması durumunda bu gereklilik aranmaz. Bu uygulama nakliye işlemleri
için de geçerlidir.

İdari yaptırım
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 7/2/2016 tarihli ve 29617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük

Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onay almış küçük

kapasiteli kesimhaneler bu Yönetmeliğe göre onay almış sayılır. 
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN
TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE
ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33B)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanları kap-

samındaki terminaller ile sıhhi işyerlerine verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında uy-
gulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında yer alan

terminaller ile sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri
kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanununun 44 üncü maddesine, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesine ve 22/2/2005 tarihli ve
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ASHRAE Standardı: Amerikan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Mühendisleri Bir-

liğinin iç hava kalitesi standardını, 
b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
ç) Başvuru mercii: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma zorunluluğu olan sıhhi

işyerlerinin terminal binası içerisinde bulunması halinde terminal işletmecisini; terminal binası
dışında bulunması halinde ise havaalanı işletmecisini,

d) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
e) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını,
f) ECAC Doküman 30: Avrupa Sivil Havacılık Konferansının sivil havacılık güvenli-

ğine dair politika beyanını,
g) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
h) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları

ile gerçek ve tüzel kişileri,
ı) Havaalanı terminal işletme ruhsatı: Genel Müdürlük tarafından havaalanı terminal-

lerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen belgeyi,
i) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
j) ICAO Ek-9: 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Şi-

kago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık An-
laşmasının Kolaylıklar başlıklı 9 numaralı ekini,
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k) ICAO Ek-17: 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan
Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık
Anlaşmasının Güvenlik - Uluslararası sivil havacılığın kanun dışı eylemlerden korunmasına
ilişkin düzenlemeler başlıklı 17 numaralı ekini,

l) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelik kapsa-
mındaki sıhhi işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

m) Sıhhi işyeri: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında bulunan ve 5/4/2008 tarihli
ve 26838 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer
Alan Gayrisıhhi İşyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-
33A) kapsamı dışında kalan ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen işyerlerini,

n) Sorumlu müdür: Terminallerde ve sağlık ünitelerinde işletmenin faaliyet alanında
mesleki yeterliliğe sahip olan ve o işletmenin en üst amiri konumundaki kişiyi,

o) Terminal: Havaalanında, yolculara kolaylık hizmetlerini sağlamak amacıyla havaa-
lanı terminal işletme ruhsatı alınarak ticari faaliyet gösterilen işyerini,

ö) Terminal işletmecisi: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında terminalden sorumlu
işletmeciyi, 

p) TS EN12464-1: Çalışma yerlerinin aydınlatılması ile ilgili Türk standardını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Yükümlülükler ve sorumluluklar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerleri için diğer kamu kurum ve

kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre verdikleri izin ve ruhsatlar
ile yaptıkları tescil ve benzeri işlemler, bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma yüküm-
lülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre terminal işletme ruhsatı ya da sıhhi işyeri açma
ve çalışma ruhsatı alınmış olması, işyerinin faaliyeti ile ilgili özel mevzuatın zorunlu kıldığı
diğer izin, ruhsat, tescil belgelerinin alınması gerekliliğini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(3) Sıhhi işyerleri, üçüncü şahıslar mali mesuliyet sigortası yaptırır. İşyerinin sigortası
terminal kapsamında yer alıyorsa ayrı bir sigorta aranmaz.

Ana dosya
MADDE 6 – (1) Havaalanında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin; havaalanındaki ko-

numlarının gösterildiği ve numaralandırıldığı bir vaziyet planı veya terminaller içerisinde yer
alan sıhhi işyerlerinin konumlarının gösterildiği ve numaralandırıldığı terminal kat planlarının,
kuruluşun ticari unvanı ve adresinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesinin ve planlarda numa-
ralandırılan her bir işyeri için Ek-2'deki bilgilerin yer aldığı bir ana dosyanın, başvuru mercii
tarafından teslim alındıktan en fazla on beş gün sonra Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur. 

Ücretler
MADDE 7 – (1) Terminal işletme ruhsatı ile sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına

ait ücretler, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan hizmet tarifesiyle belirlenir. İşyeri açma
ve çalışma ruhsatlarının birden fazla faaliyet alanı için düzenlenmesi halinde her bir faaliyet
alanı için ayrı ücretlendirme yapılır.

(2) Genel Müdürlük hizmet tarifesindeki ücretlerin belirlenmesinde, terminaller için
19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ruhsat grupları, sıhhi işyerleri için ise işyerinin
kullanım alanı büyüklüğü esas alınır.
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(3) Terminal işletme ruhsatı verildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir. Her yıl, ruhsat
sahibinin Genel Müdürlüğe başvurarak temdit işlemi yaptırması ve Genel Müdürlük hizmet
tarifesinde belirtilen temdit ücretini yatırması zorunludur. Süresi içinde temdit yapılmaması
halinde Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirlenen hükümler uygulanır.

(4) Terminal işletme ruhsatı dışındaki sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edil-
mediği sürece geçerlidir ve temdit işlemi gerektirmez. 

(5) Sıhhi işyeri sahiplerinin uyguladığı ücret tarifeleri ile ilgili şikâyetler, başvuru mer-
ciine yapılır ve başvuru mercii şikâyet sahibine 30 gün içinde bilgilendirme yapar. 

Elektronik cihazların ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının olumsuz etkilenmesi
MADDE 8 – (1) Havaalanı sınırları içinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre

ruhsatı bulunan sıhhi işyerlerinde kullanılan malzemelerin havaalanı seyrüsefer ve elektronik
sistemlerini olumsuz etkilediğinin havaalanı işletmecisi tarafından tespiti halinde; havaalanı
işletmecisi tarafından işyerinin faaliyeti derhal durdurulur ve Genel Müdürlüğe bildirilir. En
fazla altmış güne kadar işletmeden aykırılığın giderilmesi istenir. Verilen süre sonunda aksak-
lıklar giderilmediği takdirde verilen ruhsat iptal edilir.

Eğitim
MADDE 9 – (1) Terminal işletme ruhsatı ile sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan

işletmeciler, personeli için düzenleyeceği eğitim faaliyetlerinde Genel Müdürlük tarafından
yayımlanan talimatları esas alır. 

(2) Talimatlarda belirtilmeyen eğitimler için işletmeciler faaliyetin niteliğine göre ça-
lışanlarına gerekli eğitimleri vermek/verdirmekle yükümlüdür. 

Güvenlik tedbirleri
MADDE 10 – (1) Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarındaki güvenlik önlemlerinin,

ICAO Ek-17 ile Doküman 8973, ECAC Doküman 30 ve Milli Sivil Havacılık Güvenlik Prog-
ramında belirtilen standartlarda alınması zorunludur. 

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve Genelkurmay Başkanlığı ile Ba-
kanlık arasında tanzim edilen protokol kapsamındaki sivil havacılık işletmeleri tarafından kul-
lanılan havaalanlarında, terminal işletmecisi tarafından alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin
uygulamalar Genelkurmay Başkanlığının da olumlu mütalaası alınarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyerlerinde Aranacak Şartlar

İşyerlerinde aranacak ortak şartlar
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı

alacak işyerlerinin aşağıda belirtilen şartları sağlamaları zorunludur:
a) Sıhhi işyerleri bünyesinde yer alan dinlenme ve eğlence yerlerinde, otuz kişiden fazla

çalışanın bulunduğu her türlü işyerlerinde ve terminal haricinde havaalanı sınırları içerisinde
bulunan sıhhi işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemler ile itfaiye raporunun alınması, ter-
minal binası içerisinde yer alan ve itfaiye raporu alınması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların
ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemlerin alınması,

b) Tıbbi atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlen-
mesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

c) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için ICAO Ek-9, ECAC Doküman 30 ve ulusal
mevzuatta belirtilen kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

ç) Sıhhi işyerlerinde çalışanların Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatında yer alan güven-
lik eğitimini alması,
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d) Sıhhi işyerlerinde çalışanların, ulusal mevzuatta belirtildiği kapsamda ilk yardım
eğitimi alması,  

e) Sıhhi işyerlerinde çalışanların en az yüzde otuzunun yangın ve itfaiye eğitimi alması, 
f) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mev-

zuat hükümlerine uyulması,
g) Terminaller içindeki ve dışındaki işyerlerinde yolcuya yönelik olarak çalışacak tüm

personelin istihdam edildiği birime ve görevinin niteliğine uygun kıyafet giymesi ve havalimanı
giriş kartlarını görünür şekilde takması,

ğ) İşyerlerinde atık su oluşumu söz konusu ise suyun havaalanı ortak alt yapı sistemine
ön arıtım işlemlerinden geçirildikten sonra verilmesi,

h) Havaalanında faaliyet gösteren tüm işyerlerinin ve işletmelerin, faaliyetlerinin her
aşamasında 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen standartları sağlamaları,

ı) Sağlık ünitelerinin, faaliyetlerinin her aşamasında 25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartları
sağlamaları,

i) Sıhhi işyerlerinde meydana gelen katı atıklar konusunda, katı atıkların geri kazanımı
temel prensibine bağlı olarak ve 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartların sağlanması,

j) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme ile tefriş ve dekore edilerek
TS EN 12464-1 standardına uygun olarak aydınlatılması,

k) İşyerlerinin ısıtma ve havalandırma ile ilgili olarak ASHRAE standartlarına uygun
sistemler ile donatılması,

l) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli ted-
birlerin alınması ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantının bu-
lunması,

m) Her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, yiyecek-
içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında temizlik ve sağlık
kurallarına uyulması ve yiyeceklerin bozulmasını engelleyecek ısıtma ve soğutma işlemleri ile
ilgili düzenlemelerin yapılması,

n) Tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması, meydana gelebilecek
arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması,

o) İş yerlerinde, sigara içilen ve içilmeyen bölümlerin ilgili mevzuatta belirtildiği şe-
kilde ayrılması,

ö) İnsanların çok yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı işyerleri için giriş ve çıkışların ayrı
kapılardan olması, yangına karşı ayrıca tahliye çıkışının bulunması ve bu çıkışların ışıklı tabela
ile gösterilmesi,

p) Müzik yayını yapan yerlerde, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliğinde belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde
yayın yapılmaması,

r) Havaalanında perakende satış yapan ve hizmet sunan sıhhi işyerlerinde; etiket, tarife
ve fiyat listelerinin görünür bir şekilde asılması,

gerekmektedir.
Sıhhi işyerlerinde aranacak diğer şartlar
MADDE 12 – (1) Sıhhi işyerlerine özelliklerine göre ruhsat verilmesi sırasında;
a) Eğlence, oyun ve benzeri amaçlı yerler,
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b) Eğlence, oyun ve benzeri amaçlı yerlerde çalıştırılacak kişilerin nitelikleri,
c) Oyun salonu, internet salonu ve benzeri işyerleri,
ç) Alışveriş merkezleri ile büfe, kantin gibi işyerleri,
d) Restoran, kafeterya ve pastaneler,
e) Otel ve kısa süreli konaklama yerleri ile sauna gibi işyerleri,
f) Güzellik salonları ile kuaförler,
g) Özel beden eğitimi, spor tesisleri ve bilardo, bowling, masa tenisi ve dart gibi spor-

ların yapıldığı eğlence yerleri,
ğ) Bankacılık ve iletişim hizmeti sunan işyerleri,
11 inci maddede istenen şartların yanı sıra faaliyet alanlarına göre ilgili Bakanlık ve

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanmış mevzuat gerekliliklerini sağlamak zorun-
dadır.

Havaalanı sağlık ünitelerinde aranacak şartlar
MADDE 13 – (1) Sağlık hizmeti sunan havaalanı sağlık ünitelerinde, 11 inci maddede

belirtilen şartlara ilave olarak aşağıda yer alan gereklilikler aranır:
a) Sağlık ünitesi, havaalanı ve gümrüklü alanlarda; aynı il veya komşu il içerisinde faa-

liyet gösteren Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı bir sağlık tesisi ile işbirliği yapılarak, sağlık tesisinin
mevcut hekim kadro ve kapasiteleri kullanılarak veya Sağlık Bakanlığınca planlama kapsa-
mında izin verilmesi halinde yeni bir ünite olarak açılabilir. Bu üniteler, 15/2/2008 tarihli ve
26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuru-
luşları Hakkında Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılır.

b) Sağlık ünitelerinin, gümrüksüz alanda tercihen gidiş katında, alanın her yerine en
hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayacak merkezi konumda, asansör ve kat geçişlerine yakın olması
gerekir. Özellikle pasaport işleminden geçmeyecek (transit) yolcuların tıbbi işlemlerinin yü-
rütülmesi amacıyla yolcu muayene ve müşahedesi için gümrüklü alanda bir oda oluşturulabi-
lir.

c) Sağlık ünitelerinde yer alacak, muayene, acil müdahale ve müşahede odası gibi tıbbi
bölümlerde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe
uygun şartlar sağlanır. Hasta kullanımına ait tüm kapıların sedye ve tekerlekli sandalye geçişine
uygun olması ve asansörlerin hasta sedyesinin rahatça sığabileceği ebatta olması gerekir.

ç) Havaalanı sağlık ünitesinden hava aracına, hava aracından havaalanı sağlık ünitesine
ve gerekli durumlarda hastanelere; hasta naklini ve/veya acil yardımı sağlayacak en az biri acil
yardım ambulansı olmak üzere en az iki kara ambulansı bulundurulması ve bu ambulanslarda
kesintisiz hizmet verilmesini sağlayacak şekilde, ekip içerisinde yolcuların uçuşa elverişlilik
değerlendirmelerini yapacak en az bir tanesi kadrolu olmak üzere yeterli sayıda uçuş tabibi gö-
revlendirilmesi gerekmektedir.

d) Havaalanı açık olduğu süre boyunca hizmet verecek en az bir doktor ve hemşirenin
çalıştırılması esastır.

e) Sağlık ünitesince yapılan sağlık işlemleri ile ilgili talimat veya prosedürler hazırlanır.
Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları
MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen

gümrüksüz satış mağazası firmalarınca; markalara ait mağazaların açılması, karma ürün nok-
talarının oluşturulması, ithal/ihraç fazlası satış, uçağa biniş öncesinde kapılarda satış gibi hiz-
metlerin sunulması ve benzeri hizmetler verilen ruhsat kapsamındadır.
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Taksi durağı ve yazıhanelerinde aranacak şartlar
MADDE 15 – (1) Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galeri-

lerinde 11 inci maddede belirtilen şartlara ilave olarak; 
a) Havaalanı Güvenlik Komisyonunun belirleyeceği sayıda arabanın terminal önünde

park edilebileceği alana sahip olunması,
b) İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabının bulunması,
c) Park alanı tabanının beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir mad-

de ile kaplanmış olması ve birikinti suların toplama rögarlarına verilecek şekilde düzenlenmesi,
ç) Telefon ve telsiz sisteminin bulundurulması,
d) Uluslararası havaalanlarında yolcularla iletişimin üst düzeyde sağlanması amacıyla

durakta en az bir yabancı dil bilen personel bulundurulması,
e) Taksi duraklarına şoförlerin isimlerinin ve fotoğraflarının görünür şekilde asılması,
f) Taksilerde, şoförle ilgili kimlik bilgilerinin müşterilerin görebileceği şekilde asılması,
g) Araçlarda havaalanını belirten logonun bulunması,
ğ) Terminal önlerinde bekleyen taksi sayısının trafik kargaşasına neden olmayacak şe-

kilde sınırlandırılması ve diğer araçların durakta bekletilmesi,
zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Terminallerin Ruhsatlandırılması

Havaalanı terminal işletme ruhsatı
MADDE 16 – (1) Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında, terminal işletmek isteyen

gerçek veya tüzel kişiler, havaalanı terminal işletme ruhsatı almak zorundadır. 
(2) Terminal içerisinde yer alan, ticari kısımlar dışında kalan ve ticari niteliğe haiz ol-

mayan asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar terminal işletmecilerine verilecek
ruhsat kapsamında terminal ile bir bütün olarak değerlendirilir.  

(3) Terminal işletme ruhsatı almış olan terminal işletmecilerinin, aynı zamanda otopark
hizmetlerini de işletmesi durumunda, bu hizmetler için ayrıca ruhsat alması zorunlu değildir.
Bu kapsamdaki hizmetlerin terminal işletmecisi dışında başka bir şirket tarafından verilmesi
durumunda, işletici şirket tarafından ruhsat alınması zorunludur. 

Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Terminal işletmecileri, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle

yükümlüdür: 
a) Yolcu kolaylığı açısından terminalde bulunması gerekli fiziki şartlara ilişkin ulusal

ve uluslararası mevzuatta belirtilen tüm düzenlemelerin yerine getirilmesi,
b) Hareketi kısıtlı, kabul edilmeyen ve asi/kuralsız yolcuların giriş ve çıkış işlemlerinde

ICAO Ek-9 ve ECAC Doküman 30'da belirtilen kolaylıkların sağlanması için gerekli alt yapının
oluşturulması ve önlemlerin alınması,

c) Asansörler için yıllık periyodik kontrollerin, 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında
yetkilendirilmiş kuruluşlarla protokol imzalanarak yaptırılması, 

ç) Terminal içerisinde yer alan tüm işyerlerinin bu Yönetmelikte yer alan esaslar dâhi-
linde işletilmesini teminen gerekli tüm tedbirlerin alınması.

(2) Terminal işletmecisinin uyması gereken yükümlülükler, Terminal İşletmeciliği Uy-
gulama Esasları Talimatı (SHT-33B-Terminal) ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenir.
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Başvurunun yapılması
MADDE 18 – (1) Terminal işletmecisi, işletmek istediği terminal için Ek-3’te yer alan

havaalanı terminal işletimi başvuru formu ve bu başvuru formu ekinde belirtilen belgeler ile
Genel Müdürlüğe başvurur.

Başvurunun incelenmesi ve ruhsatın düzenlenmesi
MADDE 19 – (1) Havaalanı terminal işletme ruhsatı başvurusu için gerekli beyan ve

belgelerin ruhsat başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak
Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, başvuru formundaki beyan ve belgelere göre başvuru
dosyası değerlendirilir. 

(2) Terminalde yapılacak yerinde denetimi müteakip değerlendirme sonucu, Genel Mü-
dürlük tarafından en geç otuz gün içinde başvuru merciine bildirilir. 

(3) Değerlendirme sonucu olumlu ise işletmeci için havaalanı terminal işletme ruhsatı
düzenlenir. Değerlendirme sonucu olumsuz ise başvuru reddedilir ve işletmeciye bildirilir.

(4) Terminal işletmecileri tarafından;
a) Yıllık yolcu kapasitesi 3.000.000 ve üzerinde olan terminaller için A Grubu havaalanı

terminal işletme ruhsatı,
b) Yıllık yolcu kapasitesi 2.999.999 ve aşağısında olan terminaller için B Grubu ha-

vaalanı terminal işletme ruhsatı,
c) Özel amaçlar için işletilmesi uygun görülen terminaller için C Grubu havaalanı ter-

minal işletme ruhsatı,
alınması zorunludur.
(5) A ve B grubu terminal işletme ruhsatları için, iç hat ve dış hat ayrı olacak şekilde

terminal işletme ruhsatı düzenlenir. 
Terminal kapasitesinin artırılması
MADDE 20 – (1) Herhangi bir nedenle fiziki şartlar sağlanarak terminal kapasitesinin

arttırılması ve bu artırımın 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ruhsat grubu deği-
şikliğini gerektirmesi halinde, havaalanı işletmecisinin uygun görüş yazısı ile birlikte terminal
işletmecisinin gerekçeleri ile beraber Genel Müdürlüğe yazılı bildirimde bulunması zorunludur.
Havaalanı işletmecisi ile terminal işletmecisinin aynı olması halinde doğrudan Genel Müdür-
lüğe gerekçeli bildirimde bulunulur. 

(2) Terminal kapasitesinin arttırılması durumunda, terminal işletmecisi tarafından ruhsat
yenileme başvurusu yapılır. Yeni başvuruya ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerdeki değişik-
likler Genel Müdürlüğe bildirilerek bir önceki ruhsat bedeli ile yeni ruhsat bedeli arasındaki
fark ruhsat ücreti olarak ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sıhhi İşyerlerinin Ruhsatlandırılması

Ruhsat başvurusu
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Genel Müdürlükten ruhsat

alınmadan sıhhi işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.
(2) Havaalanı işletmecilerinin havaalanı personeline yönelik yemek ve sağlık hizmeti

verdiği işyerleri için sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunlu değildir. Bu Yönet-
melik dışında diğer mevzuat kapsamında Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından ruhsat-
landırılmış ve/veya yetkilendirilmiş olan ve bu izin kapsamında hizmette bulunan kuruluşların
hizmetlerini sürdürebilmeleri amacıyla terminal işletmeciliği ve ticari faaliyetler dışında kul-
landıkları idari bina, depo, ofis ve benzeri yerler için bu Yönetmelik kapsamında ruhsat alınması
zorunlu değildir.
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(3) Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ek-4’te yer alan başvuru formu
ve ekinde belirtilen diğer belgeler ile başvuru merciine başvurur.

(4) Yeni işyeri açılması durumunda ana dosyanın, ruhsat yenilenmesi ya da ana dosya-
daki bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumlarında ise başvuru merci tarafından ana dos-
yanın güncellenerek değişen bölümlerinin Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.

(5) Sağlık ünitesi açmaya ve işletmeye yetkili kişilerin belirlendiği ilgili mevzuata uy-
gun nitelikleri haiz havaalanı sağlık ünitesi açmak isteyenler, Ek-4’te yer alan başvuru formu
ve bu başvuru formu ekinde belirtilen belgelere ilave olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri de iki
nüsha halinde başvuru merciine sunmak zorundadır:

a) Havaalanı sağlık ünitesinin unvanını, sahibini veya sahiplerini belirten ve sağlık mer-
kezinin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden sorumlu müdürce imzalı başvuru
dilekçesi, sağlık ünitesinde sorumlu müdür olarak çalışacağına dair sorumlu müdürlük sözleş-
mesi ve T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Açılmak istenen havaalanı sağlık ünitesinde bu Yönetmelikte belirtilen tüm yüküm-
lülüklerin yerine getirileceğine dair, sorumlu müdürün ve havaalanı sağlık ünitesi sahibi veya
sahiplerinden en az birinin imzalarının bulunduğu taahhütname,

c) Havaalanı sağlık ünitesi bünyesinde açılması planlanan uzmanlık dallarını, tıbbi tahlil
ve/veya radyoloji laboratuvarlarını, bulunması planlanan asgari tıbbi cihaz, araç, gereç ve mal-
zemelerin nitelik ve miktarlarını, ambulansların niteliklerini ve sayılarını belirten sorumlu mü-
dürce imzalanmış liste,

ç) Havaalanı sağlık ünitesi bünyesinde kadrolu veya geçici olarak çalıştırılması plan-
lanan her bir uçuş tabibine ait uçuş tabipliği veya fizyolojik eğitim kursu sertifikaları,

d) Havaalanı sağlık ünitesinin bir ticaret şirketi tarafından açılmak istenmesi durumun-
da, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya sureti,

e) Havaalanı sağlık ünitesi bir dernek tarafından açılacak ise 4/11/2004 tarihli ve 5253
sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesi çerçevesinde derneğin kamu yararına çalıştığını
belgeleyen kararın ve dernek tüzüğünün bir örneği; vakıflar tarafından açılmak istenmesi du-
rumunda ise Bakanlar Kurulunca verilen vergi muafiyeti kararı ve vakıf senedinin bir örneği.

(6) Gümrüksüz satış mağazası ya da depo açmak isteyenler, Ek-4’te yer alan başvuru
formu ve bu başvuru formu ekinde belirtilen belgelere ilave olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri
de iki nüsha halinde başvuru merciine sunmak zorundadır:

a) 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Ma-
ğazaları Yönetmeliğine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan mağaza ve depo açma
izni,

b) Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre mağaza ve depo açma izni başvu-
rusu esnasında gümrüksüz satış mağazası ve deposu açmak isteyenlerden istenen taahhütname
örneği ile birlikte uçakta satış mağazası işleticileri ve bunlarla anlaşmalı havayolu şirketlerinden
alınacak taahhütname örnekleri.

(7) Hava tarafında ve hava tarafına geçişi bulunan gümrüklü geçici depolama alanı ve
antrepo hizmetleri için 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere sıhhi işyeri çalışma ruhsatı alacak işletmelerde aşağıdaki
şartlar aranır: 

a) Şirketi idare ve temsile yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması,
b) Şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması,
c) Şirket hisselerin en az %51’inin nama yazılı olması,
zorunludur. 
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Ruhsat başvurusunun incelenmesi
MADDE 22 – (1) Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan

başvurular, başvuru merciince incelenir ve inceleme sonucu merciin uygun görüşü ile birlikte
6 ncı maddede belirtilen ana dosya başvuru mercii tarafından Genel Müdürlüğe sunulur.

(2) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu için gerekli tüm beyan ve belgelerin ruhsat
başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak başvuru merciine
verilmesi gerekmektedir. Başvuru mercii ile sözleşme imzalanmasını müteakip, başvuru formu
ekinde belirtilen belgelerle birlikte en geç on beş gün içinde başvuru mercii tarafından ana dos-
yanın hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.

(3) Başvuru mercii tarafından, sıhhi işyerleri için yapılacak beyan ve incelemelerde;
insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel gü-
venlik, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevrenin korunması ile ilgili düzenlemeler esas alınır.

Ruhsatın düzenlenmesi
MADDE 23 – (1) 21 inci maddede belirtilen başvurulara ilişkin hazırlanan ana dosya

başvuru mercii tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. Genel Müdürlük tarafından yapılan değer-
lendirme sonucu bu Yönetmelik hükümlerini sağlayan işyerlerine sıhhi işyeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenlenir.

(2) İşleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine verilecek ruh-
satlar tek bir ruhsat altında düzenlenebilir. Ruhsat verilen her bir faaliyet konusu bu ruhsat üze-
rinde belirtilir ve bu ruhsat her bir faaliyet konusu için ayrı bir ruhsat olarak değerlendirilir. İş-
yerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir, ancak
ruhsat kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Ruhsatın işyerinde bulundurulması
MADDE 24 – (1) Terminal işletme ruhsatının ve sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatının

işyerine asılması zorunludur.
Bildirim
MADDE 25 – (1) Başvuru mercii, Genel Müdürlük tarafından verilen sıhhi işyeri açma

ve çalışma ruhsatlarının örneklerini bulundukları ilin vergi dairesine ve ticaret siciline gönder-
mek ve sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını gönderdiğini bir sonraki ayın sonuna kadar
Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

Ruhsat değişikliği gerektiren haller
MADDE 26 – (1) Sıhhi işyerlerinin faaliyet gösterdiği adresin, işletmenin faaliyet ala-

nının, işyerinin işleticisinin veya işyeri unvanının değişmesi halinde yeniden ruhsatlandırılma
yapılır ve Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücret alınır. 

(2) Terminal işletmecileri için işletmecinin değişmediği, sadece işletmecinin unvanında
yapılan değişikliklerde terminal işletme ruhsatı yenilenir ve ruhsat ücreti alınmaz. Terminal iş-
letmecisinin değişmesi halinde terminal işletme ruhsatı tekrar düzenlenir ve Genel Müdürlük
hizmet tarifesinde belirtilen ücretler alınır. 

(3) Terminal işletme ruhsatı bulunan kuruluşun aynı havaalanında, aynı ticari unvanla
terminalinin farklı bir alana taşınması halinde, yeni mahal için Genel Müdürlük hizmet tarife-
sinde belirtilen çalışma ruhsatı ilk veriliş ücretinin 1/3’ü alınır.  

(4) Terminal işletme ruhsatı bulunan kuruluşun aynı havaalanında mevcut terminal bi-
nasını inşaat nedeniyle değiştirmesi durumunda, inşaatın başlamasını müteakip geçici süre ile
çalışma ruhsatı bulunan diğer terminale geçmesi halinde kuruluşa yeniden çalışma ruhsatı dü-
zenlenmez.
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Sözleşmelerin sona ermesi ve çalışma ruhsatı iptali
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almış olan terminal işlet-

mecilerinin ve sıhhi işyeri sahiplerinin başvuru mercii ile yapmış olduğu sözleşmelerin sona
ermesi durumunda, Genel Müdürlük tarafından verilmiş olan ruhsat iptal olur. Bu durumda,
başvuru merciinin ana dosyayı, gerekli değişiklikleri yaparak 30 iş günü içinde Genel Müdür-
lüğe göndermesi zorunludur. 

(2) Sözleşmesi sona eren ve yeni başvuru mercii tarafından ruhsatlandırılması istenilen
sıhhi işyeri için mahal numarası, faaliyet konusu ya da unvan değişimi bulunmuyorsa tekrar
ruhsatlandırılma yapılırken ücret alınmaz. Aksi durumlarda, Genel Müdürlük hizmet tarifesinde
belirtilen ücret alınır. 

(3) Ruhsat sahibi işletmecinin, başvuru mercii ile doğrudan sözleşmesi bulunmuyorsa
ve başvuru merciinin kiracısı ile sözleşmesi varsa, başvuru merciinin kiracısının değişmesi du-
rumunda ruhsat iptal olur. İşyerinin mahal numarası, faaliyet konusu ya da unvanı değişmiyorsa
tekrar ruhsatlandırılma yapılırken ücret alınmaz. Aksi durumlarda, Genel Müdürlük hizmet ta-
rifesinde belirtilen ücret alınır. 

(4) Sıhhi işyeri açma çalışma ruhsatına sahip olan kuruluşların bu Yönetmelikteki be-
lirtilen şartları kaybetmeleri halinde, başvuru mercii ile yapmış oldukları kiralama kapsamın-
daki sözleşmeler yenilenmez ve sonuç hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Belirtilen şartları
30 gün içinde sağlayamayan kuruluşların ruhsatı iptal edilir ve bu kuruluşlar aynı havaalanında
iki yıl süre ile ruhsat başvurusunda bulunamaz.

Tesislerde yapılacak değişiklikler ve ilaveler
MADDE 28 – (1) Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinde yapılacak

ilave veya kirlilik yükünü artıracak herhangi bir tadilat, inşa veya değişiklik için işyeri sahipleri
tarafından havaalanı işletmecisi veya terminal işletmecisinin onayının alınması zorunludur.
Başvurucu mercii, tesislerde yapılacak değişiklik ve ilavelerin, kendilerine bildirilmesinden
itibaren on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirimde bulunur.

(2) Havaalanı terminal işletme ruhsatı verilen işyerlerinde yapılacak, ilave veya kirlilik
yükünü artıracak herhangi bir tadilat, inşaat veya değişiklik, işyeri sahipleri tarafından havaalanı
işletmecisinin onayını müteakip on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Uluslararası ve ulusal gereklilikler
MADDE 29 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimlerde 2920 sayılı Kanun

ve ilgili yönetmelikler ile ICAO ve ECAC tarafından belirlenen uluslararası kurallara aykırı
durumlar nedeniyle uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini olumsuz etkileyen durumların, bu
Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının, Yönetmelik hükümlerine aykırı ha-
reket edildiğinin, ülke itibarının olumsuz etkilendiğinin ve yolcu haklarına aykırı hareket edil-
diğinin tespit edilmesi halinde işletmelerin ve işyerlerinin faaliyeti durdurulur. 

(2) Genel Müdürlük tarafından ruhsat verilmiş olan işletmecinin aykırılıklarının gide-
rilmesinden, terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi sorumludur. Aykırılığın 30 iş günü
içinde giderilmemesi halinde, ruhsat iptali için terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi ta-
rafından Genel Müdürlüğe başvurulur.

Havaalanı sağlık ünitelerinde görev alacak sorumlu müdür tayini
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı al-

mış sağlık üniteleri sahipleri, faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla hekim olan ve mesleki
yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür görevlendirmek zorundadır.

(2) Sorumlu müdür, sadece bir sağlık ünitesinde bu görevi üstlenebilir. Sorumlu müdür,
idari işlerden şahsen, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimlerle birlikte müteselsilen sorumludur.
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(3) Sorumlu müdür görevinden ayrılmak istediğinde veya sorumlu müdürün görevine
son verilmek istenildiğinde; sağlık ünitesi bu durumu on beş gün öncesinden il sağlık müdür-
lüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetleme, sorumluluklar ve yaptırımlar
MADDE 31 – (1) Havaalanı terminal işletme ruhsatı ile sıhhi işyeri açma ve çalışma

ruhsatı verilen işyerleri, Genel Müdürlük tarafından denetlenir. Yapılan denetimler sırasında
mevzuata aykırı hususların ve/veya 29 uncu maddede belirtilen ulusal ve uluslararası gerekli-
liklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, işyeri sahiplerinin mevzuata aykırı hususları gi-
dermesi için aykırılığın durumuna göre Genel Müdürlük tarafından en fazla altmış güne kadar
süre verilir. 

(2) Verilen süre sonunda işletmelerin mevzuata aykırı hususları gidermediği tespit edi-
lirse, işletmeciye 2920 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen idari
ve cezai yaptırımlar uygulanır veya ruhsatları iptal edilir. 

(3) Havaalanlarındaki sıhhi işyerleri, ayrıca havaalanı işletmecisi tarafından bu Yönet-
melik hükümlerine uyum açısından yılda en az bir kez denetlenir. Yapılan denetimler sırasında
mevzuata aykırı hususların ve/veya 29 uncu maddede belirtilen ulusal ve uluslararası gerekli-
liklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlük
tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işlet-
melerin ve işyerlerinin faaliyeti hemen durdurulur. Mevzuata aykırı husus 90 gün içerisinde
giderilemezse ruhsat iptal edilir.

(4) Kamu özel işbirliği projeleri kapsamında DHMİ tarafından ihale edilen ve özel sek-
tör tarafından işletilen havaalanlarındaki sıhhi işyerleri, DHMİ tarafından bu Yönetmelik hü-
kümlerine uyum açısından yılda en az bir kez denetlenir. Yapılan denetimler sırasında mevzuata
aykırı hususların ve/veya 29 uncu maddede belirtilen ulusal ve uluslararası gerekliliklerin ye-
rine getirilmediğinin tespiti halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlük tarafından
yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin ve iş-
yerlerinin faaliyeti hemen durdurulur. Mevzuata aykırı husus 90 gün içerisinde giderilemezse,
ruhsat iptal edilir. 

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 32 – (1) Genel Müdürlük bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde

alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil

Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma
Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum süreci 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarındaki havaalanı ve

terminal işletmecileri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde bu Yö-
netmeliğe uyum sağlar.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 
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Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK

VE MATEMATİK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Tekno-

loji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faa-
liyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline iliş-
kin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mü-

hendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ADÜBİLTEMM): Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühen-

dislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, okul öncesinden lisans ve lisans sonrası düzeye

kadar öğrenim görmek isteyen tüm bireylere, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik
alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencilerin bu alanlara yönelimini sağlamak ama-
cıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağ-
lamak, 4-14 yaş grubunda yer alan çocukların bilim, sanat, spor, dil ve kültür alanlarındaki eği-
timlerini sosyal beceri, öz yeterlik, yaratıcı ve eleştirel düşünme açısından yeni eğitim modelleri
kullanarak geliştirmek, çocukların, ailelerin ve eğitmenlerin Üniversite ortamında yeni eğitim
modellerini tanımalarını sağlamak, çocukların ilgi duydukları bilimsel alanlarda uzman bilim
adamlarının rehberliğinde yaparak ve yaşayarak eğitilmelerini sağlamak, üstün yetenekli öğ-
rencilerin fark edilmesini sağlayacak ortamlar hazırlamak ve onları yeteneklerine uygun olarak
yönlendirerek bir bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak, okul öncesi ve ilköğretimde
sürdürülebilir eğitimi yaygınlaştırmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için Üniversitenin ilgili akademik ve

idari birimleri ile işbirliği içinde çocuk ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine

yönelik uygulama, araştırma ve topluma hizmet kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Merkezin odaklandığı alanlarda okul öncesinden lisansüstü düzeyine kadar öğret-

menlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin eğitimine ve gelişimine yönelik etkinlikler/prog-

ramlar düzenlemek,

b) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimi konusunda yenilikçi yak-

laşımlar ve ürünler gelişmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, araştır-

macılara kaynak ve altyapı desteğinde bulunmak,

c) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimi için kitlesel açık çevrimiçi

dersler geliştirmek,

ç) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimine yönelik ürün geliştirme

çalışmaları yapmak ve patentler almak,

d) Toplumsal cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, kaynaklara erişim ve benzeri konularda

dezavantajlı olan öğrencilere yönelik nitelikli eğitim fırsatları sunulması için projeler ve prog-

ramlar geliştirmek,

e) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitiminde mükemmelliği des-

teklemek, ulusal ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak,

f) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak,

süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,

g) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak Merkezin faaliyet alanları

ile ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları

gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans,

kongre ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

h) Yurt içi ve yurt dışında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili talep ve gereksinimler

doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer ve kurs düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla

ilgili sertifikalar vermek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

ı) 4-14 yaş grubunda yer alan çocuklara çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştı-

rılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonları,

bilim ve doğa kampları, yaz ve kış okulları, laboratuvar ve atölye çalışmaları, bilim şenliği ve

festivaller gibi etkinlikler düzenlemek,

i) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, söz konusu faaliyetlere ilişkin kamu kurum ve

kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör paydaşları ile işbirliğine gitmek, protokoller

imzalamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve

eğitim deneyimine sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendi-
rilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Merkezin işleyişi ile ilgili
planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar. Görev süresi dolan Müdür, tekrar görevlendirile-
bilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda
yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite
öğretim elemanları arasından Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma dene-
yimine sahip uzman iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ona-
yına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri
vekâlet eder. Müdür yardımcıları Müdürün kendilerine verdiği işleri yapar. Müdürün görev sü-
resinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının
da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek,
c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli

koordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek,
ç) Merkezin faaliyetlerinin amaçlara uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli

bir biçimde sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Merkezin Üniversite içi akademik ve idari birimler ile ve Üniversite dışı kurumlar

ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,
e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,
f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımı sağlamak,
g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek,
ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanla-

rıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün önereceği
adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek altı üye olmak üzere top-
lam 7 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda en az iki kez toplanır
ve yapılan faaliyetleri gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Gerekli görüldüğü du-
rumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Ayrıca, üç üyenin yazılı
talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirlemek.
d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında uzman olan Üniver-

site içinden ve dışından 3 ila 9 üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görev-

lendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler ye-
niden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, gereken durumlarda Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden
yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağıra-
bilir. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve

yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimli-

liğini artırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu
başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak,
Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendiril-
meleri sağlanır. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma
grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

Yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Mali konular
MADDE 18 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 31/8/1999 tarihli

ve 23802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Bilim Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2006 tarihli ve 26258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

b) (a) bendindeki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:
1) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.
2) Bir dersten D+ ve D harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak ba-

şarmış sayılır.
3) F harf notu alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır.
4) Bir dersten VF harf notu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız ol-

muş sayılır.
5) F ve VF harf notlarından birini alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve başarılı olmak

zorundadır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/8/2006 26258

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/11/2008 27046
2- 24/9/2010 27709
3- 10/4/2012 28260
4- 9/8/2012 28379
5- 29/12/2014 29220
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İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin

dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

b) (a) bendindeki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

1) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.

2) Bir dersten D+, D ve F harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş

sayılır.

3) Bir dersten VF harf notu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız ol-

muş sayılır.

4) F ve VF notlarından birini  alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve başarılı olmak

zorundadırlar.

5) Geçer (G) notu seçmeli derslerden geçen veya çalışmasını başarı ile tamamlayan öğ-

rencilere verilir ve not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26/A – (1) 30/11/2008 tarihli ve 27070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından önce fakülteye kayıtlı öğrencilere 26/A madde

ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanır.”
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MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 4/1/2017 tarihinden,

b) Diğer maddeleri ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından,

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/9/2016 tarihli ve 29837 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/38) ile

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6911.10.00.00.11, 6911.10.00.00.12, 6911.10.00.00.19,

6912.00.21.00.00, 6912.00.23.00.00, 6912.00.25.00.11, 6912.00.25.00.12, 6912.00.25.00.19

ve 6912.00.29.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan “porselenden ve

seramikten sofra ve mutfak eşyası” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İt-

halat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması netice-

sinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

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) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/1/2017 29938
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Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli so-

ruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden ol-

duğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin

hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden

“Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması müm-

kündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un ka-

rarı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen

eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygu-

lanmasına karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ül-

kesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş

rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil

ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü

maddede yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya

tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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KARAR
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/334 

KARAR NO : 2014/778 

UyuĢturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan  

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı (kapatılan Ġstanbul 81. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 06/11/2014 tarih 2014/199 esas 2014/185 karar sayılı) ilamı ile 191/1 maddesi 

gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar verilen Salah ve 

Amhira oğlu, 12/08/1961 doğumlu, sanık MOHAMMED NACEUR DHOUIB tüm aramalara 

rağmen bulunamadığından mahkeme kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,  

Ġlan olunur. 720 

————— 

ESAS NO : 2011/941 

KARAR NO : 2015/144 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2015 

tarihli ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar verilen Ahmed 

ve Malika oğlu, 1957 doğumlu, sanık ALĠ CHOUĠCH MODAMED tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ ve mahkeme kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,  

Ġlan olunur. 721 

————— 

ESAS NO : 2014/333 

KARAR NO : 2014/777 

UyuĢturucu Madde Bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı, (kapatılan Ġstanbul 81. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/11/2014 tarih 2014/157 

esas 2014/174 karar sayılı) ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA 

karar verilen Niko ve Nino oğlu, 1988 doğumlu, Sanık SERGO KURTANIDZE tüm aramalara 

rağmen karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,  

Ġlan olunur. 722 

————— 

ESAS NO : 2012/930 

KARAR NO : 2015/52 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/02/2015 

tarihli ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar verilen Abdel 

Fadel ve Nadiya oğlu, 11/09/1971 doğumlu, sanık MÜBAREK ADNAN FADEL tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ ve mahkeme kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,  

Ġlan olunur. 723 
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Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/2  

Sanık : ZAZA DUMBADZE, Otarı ve Eterı oğlu, 

  1977 GÜRCĠSTAN doğumlu 

Suç : Kullanmak Ġçin UyuĢturucu Madde Kabul Bulundurmak 

Uygulanan Kanun Maddesi : CMK 231/8 

Hüküm Özeti : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 

  (5 yıl süreyle denetimli serbestlik) 

Karar Tarihi : 24/03/2017 

Yukarıda bilgileri yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-31. maddeleri 

gereğince bu hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 846 

————— 

Esas No : 2014/90  

Sanık : KAKHA KORDZADZE, Anzori ve Gülnazi oğlu, 

  1972 OCHAMCHIRE doğumlu  

Suç : Kullanmak Ġçin UyuĢturucu Madde Bulundurmak 

Uygulanan Kanun Maddesi : CMK 231/8 

Hüküm Özeti : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  

  (5 yıl süreyle denetimli serbestlik) 

Karar Tarihi : 21/03/2017 

Yukarıda bilgileri yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-31. maddeleri 

gereğince bu hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 847 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Isparta Belediye Başkanlığından: 

1 - AĢağıda dökümü yazılı olan mülkiyeti belediyemize ait Isparta Ġli, Merkez, Ayazmana 

Mahallesi, Tapunun Gülcü 3848 Ada 1 Nolu Parselde (2263 m2) Bulunan TaĢınmazın idareye 

kalacak kısımların değer sel olarak % 38 oranından az olmamak üzere; 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/C Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yapılması 

13/03/2018 Salı günü saat 14:30 da ihaleye çıkılacaktır. 

2 - Ġhaleye girebilmek için; 

a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.  

b. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

c. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

e. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin (Ruhsat/Ġskan 

Belgesi/ĠĢ Deneyim Belgesi vb. gibi ), tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait 

olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
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veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.  

f. Teklif edilen bedelin % 20 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

g. Bu iĢe teklif verecek gerçek veya tüzel kiĢilerin son beĢ yılda benzeri tek taahhütte en 

az 1.500,00 (BĠNBEġYÜZ) m2 veya ayrı ayrı taahhütler olarak en az 2.500,00 m2 

(ĠKĠBĠNBEġYÜZ) konut veya iĢyeri inĢaatını bitirmiĢ ve teslim etmiĢ olması ve bunları 

kanıtlayıcı Ruhsat/Ġskan Belgesi/ĠĢ Bitirme Belgesi. 

h. Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek veya tüzel kiĢiler 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile 

bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir. 

ı. Ġstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair 

belge 

3 - Ġstekliler mevcut Ġmar Planı dahilinde (Planlı alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği, ilgili 

yönetmelik ve lejant hükümleri vb. gibi); 

Saçak kotu max: 21.50 mt, zemin kat TĠCARĠ - üst katlar KONUT olmak üzere ―toplam 

emsal dahilinde zemindeki ticari alanın asma katlı olması - kattaki daire sayısı-dairelerin m2 alanı, 

dublex olarak tasarlanması tamamen isteklinin tasarrufundadır. 

Arazideki kot farkından dolayı açığa çıkacak alan kapalı otopark olarak düzenlenecektir. 

(NOT: Teklif hazırlık aĢamasında tasarımla ilgili tüm sorular Ġmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi 

tarafından cevaplandırılacaktır.) 

Ġstekliler mevcut Ġmar Plan Ģartlarına göre hazırlayacakları Avam Projelerde her bağımsız 

bölümün satıĢ kabiliyeti değerlendirme tablosu (Ģereflendirme), teknik Ģartnamede belirlenen 

mahal malzeme listesi itibar alınarak hazırlanan teklif ile Avam Proje paylaĢım ġeması teklif 

ekinde sunacaklardır.  

4 - Ġstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu 

olmadığına dair belgeler teklif ekinde sunacaklar 

5 - Ġhale Ģartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 1000 TR (Türk Lirası) karĢılığında satın alınabilir. Ġhale 

katılmak için ihale Ģartnamesinin satın alınması zorunludur. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Encümen Odasına elden teslim 

edilecektir. Telgraf ya da fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

7 - Ġhalenin muhammen bedeli Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı IV/A grubu 

binaların yapım maliyeti üzerinden hesaplanmıĢtır: 7.500.000,00 TL (yedimilyonbeĢyüz 

bintürklirası) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin %3 ü oranında 225.000,00 TL 

(ikiyüzyirmibeĢbintürklirası) geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Bu iĢe ait ilan bedelleri, Ġhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kiĢilerden sözleĢme 

yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir. 

9 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde 

ihale Ģartname hükümleri uygulanacaktır. 2006/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

İlkadım Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Samsun Ġlkadım Belediyesi’ne ait Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Kılıçdede 

Mahallesi, 7947 ada,1 nolu 2379,75 m2 lik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan bürüt 3588 m2 lik 

bina (Bahçelievler Mah. ġehit Mehmet Sandıkçı Sk. No: 1 Ġlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası 

ve yeri) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI 

TEKLĠF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır. 

2 - TaĢınmazın satıĢ bedeli 10.500.000,00 TL (On Milyon BeĢ Yüz Bin Türk Lira) olup, 

geçici teminatı 315.000,00 TL (Üç Yüz On BeĢ Bin Türk Lira)’dır. 

Ġhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği 

gününden itibaren 15 gün içinde; gerekli vergiler ve ihale bedelinin tamamını Ġlkadım 

Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat 

kaydedilerek ihale fesih edilecektir.  

3 - Ġhale 20/03/2018 Salı günü saat 11.00’da Ġlkadım Belediye Binası Encümen toplantı 

salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73   55020 Ġlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, 

teklifler 19/03/2018 Pazartesi mesai bitimine kadar Ġlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak 

Ġstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi ġehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 

Ġlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.  

4 - Ġhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 

A) Kanuni Ġkametgâh Adresi, (Nüfus Ġdaresi’nden alınacak) 

B) Tebligat için adres göstermesi, 

a- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b- Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c- Ortak GiriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

C) Geçici Teminatını vermesi, (2. maddede belirtilen oranda) 

D) Ġmza sirkülerini vermesi, 

a- Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c- Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,  

E) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

F) Ġhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı, 

5 - Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğünde 

incelenebilir. Ġhale Ģartnamesi 250,00 TL bedel karĢılında Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğünden 

(Ġlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler Mahallesi, ġehit Mehmet Sandıkçı Sokak 

No: 1   55070 Ġlkadım/SAMSUN) temin edilebilir. 

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

 1857/1-1 
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KFW-GA3.1 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE  

MAL ALIMI SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi(ĠSMEP)/TÜRKĠYE 

Ġhale Paketi Numarası : KFW-GA3.1 

Teklifin/SözleĢmenin Tanımı  : Operasyon ve KeĢif Araçları Alımı  

Projenin Kapsamı   : 12 Adet Operasyon ve KeĢif Aracı Alımı  

Projenin Süresi  : 180 Gün 

SözleĢme Ġmza Tarihi : 27 ġubat 2018 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 

Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç 

Ambulans Ġlk Yardım ve Hastahane 

Cihazları ve Tesisleri San. Tic. A.ġ. 

2.648.800,00 TL 2.648.800,00 TL 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Fiyatı KDV Hariç 

1. Ambulans Ġlk Yardım ve Hastahane 

Cihazları ve Tesisleri San. Tic. A.ġ. 

2.648.800,00 TL 2.648.800,00 TL 

2. Arobus Araç Ġmalat San. ve Tic. A.ġ. 615.000 AVRO 615.000 AVRO 

3. Seha Mühendislik MüĢavirlik Tic. ve 

Mak. San. A.ġ. 

2.840.600,00 TL 2.840.600,00 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 1923/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 3 Mart 2018 – Sayı : 30349 

 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden: 

1 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği, yeri ve miktarı: 

Ġpsala Belediyesi mülkiyetinde bulunan Saraçilyas Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel 

üzerine uygulama projesine göre, konut ve Dükkan’ın kat karĢılığı usulüyle inĢaatının yapılması 

ĠĢi’dir. 

2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

Ġhale Dokümanı Ġpsala Belediyesinin, Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 3 

Ġpsala/EDĠRNE adresindeki Fen ĠĢleri Müdürlüğünde görevli Mehmet CENGĠZ’den satın 

alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 

Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Ġhale dokümanı satın alma bedeli  

500,00 TL’sı dır. 

3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 

Ġhale, Ġpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında hava muhalefeti 

olması durumunda Ġpsala Belediyesi Düğün Salonunda 16/03/2018 tarih ve Saat: 15.00’de, 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince Ġhale Komisyonunca 

(belediye encümeni) yapılacaktır. 

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 

Ġpsala Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel üzerine Belediyesince 

hazırlanmıĢ projesine uygun olarak konut ve dükkan yapılması iĢinin yaklaĢık inĢaat maliyeti 

(2018 yılı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı fiyatlarına göre) KDV hariç 4.706.802,98.-TL’sıdır. 

(DörtmilyonyedialtıbinsekizyüzikiliradoksansekizkuruĢ) 

ĠĢin geçici teminatı bu tutarının % 3’ü olan 141.204,09.-TL (yüzkırkbirbinikiyüzdört 

türklirasıdokuzkuruĢ) TL’sı dır. 

5 - Tekliflerin hangi tarihe kadar nereye verileceği: 

Teklifler ihale tarihinden 1 gün öncesi mesai bitimine kadar Ġpsala Belediyesinin Saraçilyas 

Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 3 Ġpsala/EDĠRNE adresindeki Fen ĠĢleri Müdürlüğünde görevli 

Mehmet CENGĠZ’e teslim edilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon 

baĢkanlığının adresi (Ġpsala Belediyesi, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet 

Meydanı No: 3 Ġpsala/EDĠRNE) ile hangi iĢe ait olduğu (Ġpsala Belediyesi mülkiyetinde bulunan 

Saraçilyas Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel üzerine uygulama projesine göre, konut ve 

Dükkan’ın kat karĢılığı usulüyle inĢaatının yapılması ĠĢi), isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı 

ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de yukarıdaki fıkrada belirtilen 

sürede Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ulaĢması Ģarttır. Postada meydana gelecek 

gecikmeler kabul edilmez. 
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6 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu: 

6.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

6.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

6.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri: 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

6.1.c) Ġdareye toplam Ģerefiye bedeli en yüksek olan bağımsız bölümlerin verildiğini 

gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu, 

6.1.ç) Usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların Ġpsala Belediye BaĢkanlığının T.C. Ziraat Bankası Ġpsala ġubesi TR 98 0001 0004 

1808 7477 4550 16 ıban no’lu hesabına yatırılması ve geçici teminat makbuzlarının/mektuplarının 

teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

6.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.1.e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

6.1.f) ĠĢ Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya KuruluĢlar ile Özel KuruluĢlardan 

alınmıĢ iĢ bu Ģartnamenin 2.4. maddesinde yer alan iĢin tahmini bedelinin %50’si oranında tek 

sözleĢmeye dayalı 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım ĠĢlerinde 

Benzer ĠĢ Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) ĠĢleri III. Grup Bina ĠĢleri yaptığına dair ĠĢ 

Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. ĠĢ ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması 

yeterlidir. Bu iĢ için ĠnĢaat Mühendisliği diploması geçerli olacaktır. 

6.1.g) KesinleĢmiĢ Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığını gösteren belge (ihale tarihinden 

en fazla 10 gün önce alınmıĢ olması gerekir.) 

6.1.h) Ġhale dokümanının satın alındığına iliĢkin makbuz, 

Ġlan olunur. 1948/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul’da kurulmuĢ olan Ġstanbul AraĢtırmaları Vakfı, Ġstanbul 20. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 06.02.2018 tarihinde kesinleĢen, 28.11.2017 tarihli ve E: 2016/240, K: 2017/439 

sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1962/1-1 

—— • —— 

Bartın Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

 

 1938/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Ġlçesi Avcılar, Çiğdemtepe ve Yukarı Yahyalar Mahallelerinde 61567/1-2, 

61568/1-2-3-4, 61569/1-2, 61570/1, 61571/1, 61572/1, 61573/1, 61574/1, 61575/1, 61576/1, 

61577/1, 61578/1-2, 61579/1, 61580/1, 61582/1-2, 61583/1-2, 61584/1, 61585/1, 61586/1, 

61587/1, 61588/1-2, 61590/1, 61591/1, 61592/1, 61593/1, 61594/1, 61595/1 ada parselleri 

kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 01.02.2018 tarih ve 108/291 sayılı kararı ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 22.02.2018 tarih ve 483/1117 sayılı kararıyla 

onaylanan 84258/1 no’lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 1961/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/56456 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul ĠnĢaat Emlak Bölge 

BaĢkanlığı  
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL / Üsküdar 

Adresi Selimiye Üsküdar Tel-Faks 2163917866 / 2163344933 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SEYHANOĞLU KONVEYÖR 

ENERJĠ ĠNġAAT ĠMALAT 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ  

Kayahan ABA 

Adresi 
Tahtakale Mah. Fırat 1 Cad. No: 2/46  

Avcılar - ĠSTANBUL  
- 

T.C. Kimlik No. - 21536159710 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7660661209 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 9190-5 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 1985/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/464527 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Türkiye ĠĢ Kurumu  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Mersin ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Mersin / Akdeniz 

Adresi CamiĢerif Mah. 5212 Sokak No: 7 Tel-Faks 0 342 231 15 09 - 0 342 231 66 92 

Posta Kodu 33060 E-Mail mersin@iskur.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Mersin ÇağdaĢ Turizm ĠnĢ. Tem. 

Otom. Petrol Gıda Ġth. Ġhr. Taah. Tic. 

ve San. Ltd. ġti. 

Ahmet USLU 

Adresi 
Pirireis Mah. 1112 Sok. Çağla Apt. 

No: 5/B YeniĢehir / MERSĠN 

Çukurova Mah. 85009 Sok.  

No: 22/4 MERSĠN 

T.C. Kimlik No. - 15803319808 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2170077337 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19961 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2015/1/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/464527 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Türkiye ĠĢ Kurumu  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Mersin ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Mersin / Akdeniz 

Adresi CamiĢerif Mah. 5212 Sokak No: 7 Tel-Faks 0 342 231 15 09 - 0 342 231 66 92 

Posta Kodu 33060 E-Mail mersin@iskur.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Tayla Tur. ĠnĢ. Tem. Otom. Petrol 

Gıda TaĢ. Ġth. Ġhr. Taah. Tic. ve San. 

Ltd. ġti. 

Süleyman ÇağdaĢ USLU 

Adresi 

Ġnönü Mah. Adnan Menderes Bulvarı 

Güliz Apt. No: 50/2 YeniĢehir / 

MERSĠN 

50. Yıl Mah. 2783 Sok. 2/5 

YeniĢehir / MERSĠN 

T.C. Kimlik No. - 15797320026 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8320418957 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 39298 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay () Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2015/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

 1966/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

 1981/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1964/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1965/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1967/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1968/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1968/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1969/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1970/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1971/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1972/1/1-1 



3 Mart 2018 – Sayı : 30349 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1972/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1973/1/1-1 



3 Mart 2018 – Sayı : 30349 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1973/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1974/1-1 



3 Mart 2018 – Sayı : 30349 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1975/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1976/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1977/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 3 Mart 2018 – Sayı : 30349 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1978/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1979/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 3 Mart 2018 – Sayı : 30349 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1980/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1982/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1982/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1983/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1983/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1984/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1986/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1991/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2012/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesinden: 

GÜZEL SANATLAR VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nde öngörülen koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadro tam zamanlıdır. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Aranan ġartlar;  

• Yüksek Lisansını ve Doktorasını Gıda Mühendisliği ve/veya Veterinerlik Fakültelerinin 

Hijyen Bölümlerinin birinde yapmıĢ, Doçentliğini bu alanlardan almıĢ olmak. 

Adayların; 

- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

- 1 Adet Fotoğraf 

- Nüfus Cüzdan Sureti 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdıĢından alınmıĢ 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiĢ olduğu bir dilekçe ile birlikte baĢlıca 

araĢtırma eserleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarından oluĢan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) 

ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin 

Belge. (Varsa) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son baĢvuru tarihi 17.03.2018) 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Güzel Sanatlar 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 

Prof. 1 

Yüksek Lisansını ve Doktorasını Gıda 

Mühendisliği ve/veya Veterinerlik 

Fakültelerinin Hijyen Bölümlerinin 

birinde yapmıĢ, Doçentliğini bu 

alanlardan almıĢ olmak. 

 

BaĢvuru adresi 

Ġstanbul Gedik Üniversitesi 

Personel Daire BaĢkanlığı 

 

Ġlgili KiĢi: 

Hülya ATALAY ELĠBOL 

Adres : Cumhuriyet Mah. Ġlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/ĠSTANBUL 

Tel : 0 216 4524585-86/1158 

Fax : 0 216 452 87 17 2008/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır. Gereken 

belgeler için www.kapadokya.edu.tr adresine bakınız. 

 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Uzmanlığını Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon 

Hastalıkları alanında tamamlamıĢ olmak. 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Yardımcı 

Doçent 
1 Uzmanlığını Biyokimya alanında tamamlamıĢ olmak. 

Çocuk GeliĢimi 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktora eğitimini Çocuk GeliĢimi, Çocuk GeliĢimi ve 

Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarından birinde 

tamamlamıĢ olmak. 

Çocuk GeliĢimi Profesör 1 

Doktora eğitimini Çocuk GeliĢimi, Çocuk GeliĢimi ve 

Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarından birinde 

tamamlamıĢ olmak veya bu alanlarda doçentliğini almıĢ 

olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Yardımcı 

Doçent 
3 

Uzmanlığını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve 

Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi 

alanlarından birinde tamamlamıĢ olmak. 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Turizm ĠĢletmeciliği, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 

alanlarından birinde doktora yapmıĢ olmak. 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Yardımcı 

Doçent 
1 Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmıĢ olmak. 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmıĢ 

olmak. 

Psikoloji 
Yardımcı 

Doçent 
1 Uzmanlığını Psikiyatri alanında tamamlamıĢ olmak. 

Psikoloji 
Yardımcı 

Doçent 
1 Psikoloji alanında doktora yapmıĢ olmak. 

Psikoloji Profesör 1 
Psikoloji alanında doktora yapmıĢ olmak veya 

doçentliğini bu alanda almıĢ olmak. 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Uluslararası ĠliĢkiler alanında doktora yapmıĢ ve Orta 

Asya Su ve Enerji Politikaları üzerine çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Uçak Gövde - 

Motor Bakım 
Profesör 1 

Kimya alanında doktora yapmıĢ ve polimer teknolojisi 

alanında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Uçak Gövde - 

Motor Bakım 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Yüksek lisans ve doktorasını Makine Eğitimi alanında 

yapmıĢ olmak. 

Uçak Gövde - 

Motor Bakım 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmıĢ 

olmak ve lisans veya yüksek lisans eğitimini Uçak 

Mühendisliği alanında yapmıĢ olmak veya Uçak 

Mühendisliği alanında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

 2009/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  19.09/68 

Toplantı Tarihi ve No : 07.02.2018-233 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.02.2018-3052 ANKARA 

Çorum Ġli, Sungurlu Ġlçesi, Mahmatlı Köyü, Körkuyu Mevkiinde tespiti yapılan höyük ve 

mezarlık alanın, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak  tescil önerisine iliĢkin; Çorum 

Valiliği Ġl Kültür  ve Turizm Müdürlüğünün 16.10.2017 tarihli ve 1201 sayılı yazısı ve ekinde yer 

alan Çorum Müzesi Müdürlüğünün 13.10.2017  tarihli uzman raporu ve ekleri, tescil önerisinin 

Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. 

maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze 

iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  

Müdürlüğünün  17.11.2017  tarih ve 1923 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum 

görüĢü yazıları, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanınca hazırlanan 31.01.2018 tarih ve 66010 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çorum Ġli, Sungurlu Ġlçesi, Mahmatlı Köyü, Körkuyu Mevkiinde bulunan, karar eki 

1/25000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Mahmatlı Höyüğünün I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak, Mahmatlı Höyüğü Mezarlık Alanının ise III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000’lik haritasının, kadastral paftasının ve tescil fiĢinin 

onaylanmasına, höyük alanında; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı Ġlke Kararının 1. Maddesindeki hususların koruma ve kullanma 

koĢulu olarak, mezarlık alanda ise aynı ilke kararının  III. Maddesindeki hususların geçiĢ dönemi 

yapılanma koĢulu olarak  belirlenmesine  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.24/5 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2018-234 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2018-3080 ANKARA 

Ankara Ġli, Pursaklar Ġlçesi, 956 parselde yer alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 06.06.2003 tarih ve 8601 sayılı kararı ile tescilli Karaköy Tümülüsü I.Derece 

Arkeolojik sınırlarının Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi  (TUES) kapsamında 

koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması kapsamında Kurulumuzca alınan  10.01.2018  tarih ve 

3004 sayılı karardaki maddi hatanın düzeltilmesine iliĢkin Pursaklar Kaymakamlığı, Tapu 

Müdürlüğünün 16.01.2018 tarih ve 632 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 

31.01.218 tarih ve E.276205 sayılı yazısı,  Kurul Müdürlüğü raportörünün 16.02.2018 tarih ve 

92776 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Pursaklar Ġlçesi, 956 parselde yer Karaköy Tümülüsü I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarının güncellenmesine iliĢkin Kurulumuzca alınan 10.01.2018 tarih ve 3004 sayılı Kararda 

sehven "Altındağ/Karaköy" olarak yazılan mahalle adının;  Ankara Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 31.01.218 tarih ve E.276205 sayılı yazısı doğrultusunda "Altınova Mahallesi" 

olarak düzeltilmesine, mahalle adının düzeltildiği 1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının, 1/5000 

ölçekli kadastral haritasının onaylanmasına, sit sınırları içerisinde kaldığı anlaĢılan taĢınmazın 

tapu kaydının beyanlar hanesine Ģerh konulmasına, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

— Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik

— Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi

İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)

— Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)

KARAR

— Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

— Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


