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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLAR İÇİN TASARLANAN

AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ VE 

KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARININ VE YOLCULARIN 

KORUNMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 

(AB/2019/2144)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Araçların ve bu araçlar için tasarlanan ve imal edilen aksam, sistem ve ayrı teknik

ünitelerin genel özellikleri ve güvenliği hakkında tip onayı ile yolcuların ve korunmasız kara-

yolu kullanıcılarının korunması ve güvenliğine,

b) Güvenlik, yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları ile ilgili olarak lastik basıncı izleme

sistemleri hususunda araçların tip onayına,

c) Yeni imal edilen lastiklerin güvenlik ve çevresel performansları bakımından tip ona-

yına, 

ilişkin şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-

torlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı

ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 4 üncü maddesinde

belirtilen M, N ve O kategorisi araçlar ile bu araçlar için tasarlanan ve imal edilen aksam,

sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.
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Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mev-

zuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli

ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, AB/2018/858 Yönetmeliğinin

3 üncü maddesinde belirtilen tanımlar geçerlidir. Söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetme-

likte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Acil durum şeritte tutma sistemi: En azından şeritten ayrılma gerçekleştiğinde veya

gerçekleşmek üzere olduğunda ve bir çarpışmanın gerçekleşmesi muhtemel olduğunda, sürü-

cünün şerit veya yol sınırına göre aracı güvenli bir pozisyonda tutmasına yardımcı olan sistemi,

c) Acil duruş sinyali: Aracın arkasındaki diğer yol kullanıcılarına, araca geçerli yol ko-

şullarına göre yüksek bir geciktirme kuvveti (frenleme gibi) uygulandığını belirten ışıklı sinyal

fonksiyonunu,

ç) A-direği: Aracın şasisinden tavanına uzanan, en öndeki ve en dıştaki tavan desteğini,

d) Akıllı hız desteği: Özel ve uygun geri bildirimler sağlayarak sürücünün yol ortamına

uygun hızı korumasına yardımcı olan sistemi,

e) Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Motorlu araçlarda satış sonrası alkol kilitleme ci-

hazlarının takılmasını kolaylaştıran standart bir arayüzü,

f) Araç ana kontrol anahtarı: Aracın bütünleşik elektronik sistemini, aracın sürücü bu-

lunmadan park edilmiş olması durumunda olduğu gibi, kapalıdan normal işletim moduna ge-

tiren cihazı,

g) Araç katarlama (konvoy sürüşü): Sürücülerin çok az ya da hiç müdahalesi olmadan

yolculuğun belirli bölümleri için araçların otomatik olarak bağlandığında birbirleri arasındaki

mesafeyi otomatik olarak ayarlayabilmesine ve öncü aracın hareketindeki değişikliklere uyum

sağlamasına izin veren otomatik sürüş destek sistemleri ve bağlantı teknolojilerinin kullanılması

suretiyle iki veya daha fazla aracın bağlanarak konvoy oluşturmasını,

ğ) Azami kütle: İmalatçı tarafından belirtilen, teknik olarak izin verilen azami yüklü

kütleyi,

h) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ı) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,

i) Gelişmiş acil frenleme sistemi: Olası bir çarpışmayı otomatik olarak algılayabilen ve

bir çarpışmayı hafifletmek veya çarpışmadan kaçınmak amacıyla aracı yavaşlatmak için aracın

frenleme sistemini harekete geçirebilen sistemi,

j) Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı: Sürücünün trafik durumuna dikkat etmeye

devam etmesine yardımcı olan ve dikkati dağıldığında sürücüyü uyaran sistemi, 

k) Geri manevrada algılama: Geri manevra sırasında öncelikle çarpmayı önlemek ama-

cıyla sürücünün aracın arkasındaki insanların ve nesnelerin varlığından farkında olmasını sağ-

layan sistemi,
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l) Hidrojen aksamı: Hidrojen tanklarını ve hidrojen sisteminin parçasını oluşturan veya

hidrojenle doğrudan temas halinde olan hidrojen yakıtlı araçların diğer tüm parçalarını, 

m) Hidrojen sistemi: Hidrojenle çalışan tahrik sistemi veya yardımcı güç ünitesi hariç,

hidrojenle çalışan bir araç üzerine takılan hidrojen aksamlarının ve bağlantı parçalarının mon-

tajını,

n) Hidrojen yakıtlı araç: Aracı hareket ettirmek için yakıt olarak hidrojen kullanan her-

hangi bir motorlu aracı,

o) Hidrojen tankı: Hidrojen yakıtının asıl hacmini depolayan hidrojen sistemindeki ak-

samı, 

ö) Hidrojenle çalışan tahrik sistemi: Aracı hareket ettirmek için kullanılan enerji

dönüştürücüsünü, 

p) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

r) Korunmasız karayolu kullanıcısı: Özellikle bisikletliler ve yayalar ile tahrikli iki te-

kerlekli araç kullanıcıları dâhil yol kullanıcılarını, 

s) Lastik basınç izleme sistemi: Lastiklerin basınç değerlerini veya zaman içinde basınç

değişimini değerlendirebilen ve araç hareket halindeyken kullanıcıya ilgili bilgileri iletebilen,

araca takılı sistemi,

ş) Olay veri kaydedicisi: Çarpışmadan hemen önce, çarpışma sırasında ve hemen son-

rasında çarpışmanın kritik parametrelerini ve bilgilerini sadece kaydetme ve depolama amacıyla

kullanılan sistemi,

t) Otonom araç: Sürücünün devamlı kontrolü olmadan, ancak sürücü müdahalesinin

yine de beklendiği veya gerekli olduğu, belirli bir süre için otonom olarak hareket etmek üzere

tasarlanmış ve imal edilmiş motorlu aracı,

u) Ön koruma sistemi: Orijinal donanım tamponuna ek olarak, bir nesneye çarpma du-

rumunda aracın dış yüzeyini hasar görmekten korumak üzere tasarlanan, sadece aracın ışıklarını

korumak amaçlı ve 0,5 kg’dan daha az kütleye sahip yapılar hariç, ön koruma çerçevesi veya

ilave bir tampon gibi ayrı bir yapı veya yapıları,

ü) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı: Araç sistemleri analizi yoluyla sürücünün uya-

nıklığını değerlendiren ve gerektiğinde sürücüyü uyaran sistemi, 

v) Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi: Uygulanabilir olduğunda, özel durum-

larda sürücünün sürüş işlevini otonom bir araçtan devralacak bir pozisyonda olup olmadığını

değerlendiren sistemi,

y) Şeritten ayrılma uyarı sistemi: Aracın kullandığı şeridin dışına sapması durumunda

sürücüyü uyaran sistemi, 

z) Tam otonom araç: Herhangi bir sürücü kontrolü olmadan otonom olarak hareket et-

mek üzere tasarlanmış ve imal edilmiş motorlu aracı, 

aa) Tampon: Herhangi bir ön koruma sistemini kapsamayan, bir aracın başka bir araçla

düşük hızlı bir önden çarpışma gerçekleştirmesi durumunda aracı korumak üzere tasarımlanan,

ilaveler dâhil aracın herhangi bir ön, alt veya dış yapısını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

İmalatçıların Yükümlülükleri

Genel yükümlülükler ve teknik şartlar

MADDE 4 – (1) İmalatçılar; piyasaya arz edilen, tescil edilen veya hizmete giren tüm

yeni araçların ve piyasaya arz edilen veya hizmete giren tüm yeni aksam, sistem ve ayrı teknik

ünitelerin bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının şartlarına uygun olarak tip onaylı olmasını

sağlar.

(2) Ek-I’de listelenen BM/AEK Regülasyonlarına göre tip onayı, bu Yönetmelik ve uy-

gulama mevzuatının gereklerine göre AB tip onayı olarak kabul edilir.

(3) Teknik ilerleme ve düzenleyici gelişmeler dikkate alınarak, zorunlu olarak uygula-

nacak yeni BM/AEK Regülasyonlarının eklenmesi veya zorunlu uygulanan BM/AEK Regü-

lasyonu seviyesinin güncellenmesi amacıyla Ek-I’de değişiklik yapan mevzuatın AB’de ya-

yımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

(4) İmalatçılar, araç yolcularının ve korunmasız karayolu kullanıcılarının yaralanma

riskini en aza indirecek şekilde araçların tasarlanmasını, imal ve monte edilmesini sağlar.

(5) İmalatçılar ayrıca; araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin, aşağıda yer alan

konularla ilgili şartlar dahil, uygulama mevzuatında yer alan teknik özellikler, tek tip prosedür,

ayrıntılı teknik şartlar ile test prosedürlerine ve Ek-II’de belirtilen tarihlerden itibaren Ek-II’de

listelenen ilgili şartlara uygun olmasını sağlar.

a) Bağlanma sistemleri, çarpışma testi, yakıt sistemi bütünlüğü ve yüksek voltajlı elek-

trik güvenliği.

b) Korunmasız karayolu kullanıcıları, görme ve görünebilirlik.

c) Araç şasisi, frenleme, lastikler ve dümenleme.

ç) Araç üstü aygıtlar, elektrik sistemi, araç aydınlatması ve siber saldırılar dahil izinsiz

kullanıma karşı koruma.

d) Sürücü ve sistem davranışı.

e) Genel araç yapısı ve özellikleri.

(6) Teknik ilerleme ve düzenleyici gelişmeler dikkate alınarak özellikle beşinci fıkranın

(a) ila (e) bentleri, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ila (f) bentleri, 7 nci maddesinin ikinci

ila beşinci fıkraları, 9 uncu maddenin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 11 inci maddenin bi-

rinci fıkrası ile ilgili olarak ve araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin yüksek seviye genel

güvenliğini ve araç yolcularının ve korunmasız karayolu kullanıcılarının yüksek seviye korun-

masını sağlamak amacıyla, zorunlu olarak uygulanacak yeni BM/AEK Regülasyonlarının ek-

lenmesi, zorunlu uygulanan BM/AEK Regülasyonu seviyesinin güncellenmesi veya uygulama

mevzuatının yayımlanması/güncellenmesi suretiyle, Ek-II’de değişiklik yapan mevzuatın

AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

(7) Ek-II’de listelenen şartlar ile ilgili araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin onay-

lanmasına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayım-

lanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.
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Lastik basınç izleme sistemleri ve lastikler ile ilgili özel şartlar

MADDE 5 – (1) Araçlar, çeşitli yol ve çevre koşullarında herhangi bir lastikte basınç

kaybı meydana geldiğinde sürücüyü uyaracak araç içi uyarı verme yeteneğine sahip hassas bir

lastik basınç izleme sistemi ile donatılır.

(2) Lastik basınç izleme sistemleri, düşük lastik basıncında sıfırlama veya yeniden ka-

librasyonu önleyecek şekilde tasarlanır.

(3) Piyasaya arz edilen tüm lastikler, Ek-II’de listelenen ilgili mevzuatta belirtilen gü-

venlik ve çevresel performans şartlarını karşılar.

(4) Lastik basınç izleme sistemleri hakkında araçların tip onayı ve lastiklerin araçlara

montajı ile ilgili teknik özellikler dahil lastiklerin tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik

şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık

tarafından yayımlanabilir.

Motorlu araçların tüm kategorileri için gelişmiş araç sistemleri

MADDE 6 – (1) Motorlu araçlar aşağıda belirtilen gelişmiş araç sistemleri ile donatılır:

a) Akıllı hız desteği.

b) Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı.

c) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı.

ç) Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı.

d) Acil duruş sinyali.

e) Geri manevrada algılaması.

f) Olay veri kaydedicisi.

(2) Akıllı hız destek sistemi, aşağıdaki asgari şartları sağlar:

a) Sürücünün, geçerli hız sınırı aşıldığı durumda hızlandırıcı kontrolüyle veya özel, uy-

gun ve etkili geri bildirim sayesinde hız sınırının aşıldığından haberdar olması mümkün olma-

lıdır.

b) Sistemi kapatmak mümkün olmalıdır. Hız sınırı hakkında bilgi hala sağlanabilir ve

akıllı hız destek sistemi araç ana kontrol anahtarının her etkinleştirilmesinde normal çalışma

modunda olmalıdır.

c) Özel ve uygun geri bildirim, altyapı sinyallerinin veya elektronik harita verilerinin

veya araç içinde her ikisinin de kullanımına dayanarak, trafik işaretleri ve sinyallerinin göz-

lenmesiyle elde edilen hız sınırı bilgisine dayanmalıdır.

ç) Sistem, sürücülerin sistemin talep ettiği araç hızını aşma ihtimalini etkilememelidir.

d) Gerçek sürüş koşulları altında hata oranını önlemek veya en aza indirmek için siste-

min performans hedefleri belirlenmelidir.

(3) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı

sistemi, kapalı döngü sistemi içerisinde topladığı veya bunun dışında işlediği amaçla ilgili ge-

rekli olanlar haricinde hiçbir veriyi sürekli olarak kaydetmeyecek veya saklamayacak şekilde

tasarlanır. Ayrıca, hiçbir zaman bu verilere üçüncü taraflarca erişilemez veya üçüncü tarafların

istifadesine sunulamaz ve işleme amacı ortadan kalktıktan sonra bu veriler derhal silinir. Bu

sistemler ayrıca, çakışmayacak şekilde tasarlanmalı ve bir eylemin her iki sistemi de tetiklemesi

durumunda sürücüyü ayrı ayrı ve aynı anda veya kafa karıştırıcı bir şekilde uyarmamalıdır.
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(4) Olay veri kaydedicileri, özellikle aşağıdaki şartları sağlar:

a) Bir çarpışmadan kısa bir süre önce, çarpışma esnasında ve hemen sonraki süreye

göre kaydetme ve saklama kabiliyetine sahip olan olay veri kaydedicisindeki veriler; aracın

yoldaki hızını, frenlemesini, konumunu ve devrilmesini (yana yatma-devrilme durumunu), bü-

tün güvenlik sistemlerinin aktivasyonunun durumunu ve oranını, 112 tabanlı araç içi acil çağrı

sistemi, fren aktivasyonu ve araca monte aktif güvenlik ve kaza önleme sistemlerinin ilgili

giriş parametrelerini, yüksek doğruluk ve verinin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde içerir.

b) Olay veri kaydedicileri devre dışı bırakılamaz.

c) Aşağıdaki şekilde verileri kaydetme ve saklama kabiliyetine sahip olmalıdır:

1) Kapalı devre bir sistemde çalışır.

2) Topladığı veriler gizli tutulur ve manipülasyona ve kötüye kullanıma karşı korunur.

3) Topladığı veriler, kesin araç tipi, varyantı ve versiyonu ve özellikle araca takılan

aktif güvenlik ve kaza önleme sistemlerini tanımlayabilmelidir.

ç) Kaydedilebilen veriler, standart bir arayüz üzerinden, sistem ve ayrı teknik ünite tip

onayının amaçları dahil olmak üzere ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Ko-

runması Kanununa uygun olarak işlenir. Kaydedilen veriler, ulusal mevzuat hükümleri çerçe-

vesinde yalnızca kaza araştırması ve analizi amacıyla veri güvenliğine ilişkin gerekli her türlü

teknik ve idari tedbir alınmak suretiyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulabilir.

(5) Olay veri kaydedicisi, araç tanıtım numarasının araç gösterge bölümünün son dört

basamağını veya münferiden aracın kendisinin, sahibinin veya sahibinin tanımlanmasına izin

verebilecek başka herhangi bir bilgiyi kaydedemez ve depolayamaz.

(6) Birinci fıkrada belirtilen gelişmiş araç sistemleri hakkında araçların tip onayına ve

ayrı teknik ünite olarak birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen gelişmiş araç sis-

temlerinin tip onayına ilişkin özel test prosedürlerine ve teknik şartlara ilişkin uygulama mev-

zuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Binek araçlara ve hafif ticari araçlara ilişkin özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının M1 ve N1 kategorisi araç-

lara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, söz konusu kategorideki araçlar ikinci ila be-

şinci fıkralardaki şartları ve altıncı fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartları

sağlar.

(2) M1 ve N1 kategorisi araçlar, aşağıdaki iki faza göre tasarlanan ve monte edilen ge-

lişmiş acil frenleme sistemleri ile donatılır:

a) Birinci fazda, motorlu aracın önündeki engellerin ve hareketli araçların algılanması.

b) İkinci fazda, motorlu aracın önündeki yayaları ve bisikletlileri kapsayacak şekilde,

(a) bendinde belirtilen algılama kabiliyetinin arttırılması. 

(3) M1 ve N1 kategorisi araçlar, ayrıca acil durum şeritte tutma sistemi ile donatılır.  

(4) Gelişmiş acil frenleme sistemleri ve acil durum şeritte tutma sistemleri özellikle

aşağıdaki şartları sağlar:

a) Sürücü tarafından gerçekleştirilecek bir dizi hareketle, sistemlerin her seferinde birer

birer (ayrı ayrı) kapatılması mümkün olmalıdır.

b) Araç ana kontrol anahtarının her etkinleştirilmesinde sistemler normal çalışma mo-

dunda olmalıdır.
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c) Sesli uyarıları kolayca önlemek mümkün olmalı, ancak böyle bir işlem aynı zamanda
sesli uyarılar dışındaki sistem işlevlerini durdurmamalıdır.

ç) Sürücü, bu sistemleri geçersiz hale getirebilmelidir.
(5) M1 ve N1 kategorisi araçlar, korunmasız karayolu kullanıcılarının korunmasını art-

tırmak ve çarpışma durumunda olası yaralanmalarını azaltmak amacıyla genişletilmiş kafa
çarpma koruma bölgesi ile donatılacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(6) İkinci ila beşinci fıkralarda belirtilen şartlara göre araçların tip onayına dair tek tip
prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu
mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Binek araçlar ve hafif ticari araçlar için ön koruma sistemleri

MADDE 8 – (1) M1 ve N1 kategorisi araçlara orijinal ekipman olarak takılan veya bu
kategori araçlar için ayrı teknik ünite olarak piyasada bulundurulan ön koruma sistemleri, ikinci
fıkrada belirtilen şartlara ve üçüncü fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartlara
uygun olmalıdır.

(2) Ayrı teknik ünite olarak ön koruma sistemleri; tip onaylı olduğu araç tipi, varyantı
ve versiyonlarının ayrıntılı bir listesi ve açık montaj talimatları ile birlikte piyasada bulundu-
rulur.

(3) İmal ve montajı ile ilgili teknik şartları da dahil ön koruma sistemlerinin tip onayına
dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını
müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Otobüs ve kamyonlara ilişkin özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının M2, M3, N2 ve N3 katego-
risi araçlara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, söz konusu kategorideki araçlar ikinci
ila beşinci fıkralardaki şartları ve yedinci fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik
şartları sağlar. M2 ve M3 kategorisi araçlar ayrıca altıncı fıkrada belirtilen şartları sağlar.

(2) M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar, yedinci fıkrada belirtilen uygulama mevzuatın-
daki teknik şartlara uygun şeritten ayrılma uyarı sistemi ve gelişmiş acil frenleme sistemi ile
donatılır.

(3) M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar, aracın önüne veya yanına yakın bir mesafede
bulunan yayaları ve bisikletlileri algılayabilen ve bu gibi korunmasız karayolu kullanıcıları ile
çarpışmayı önleyebilen veya uyarı verebilen gelişmiş sistemler ile donatılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen sistemler, özellikle aşağıdaki şartları sağlar:
a) Sürücü tarafından gerçekleştirilecek bir dizi hareketle, sistemlerin her seferinde birer

birer (ayrı ayrı) kapatılması mümkün olmalıdır.
b) Araç ana kontrol anahtarının her etkinleştirilmesinde sistemler normal çalışma mo-

dunda olmalıdır.
c) Sesli uyarıları kolayca önlemek mümkün olmalı, ancak böyle bir işlem aynı zamanda

sesli uyarılar dışındaki sistem işlevlerini durdurmamalıdır.
ç) Sürücü, bu sistemleri geçersiz hale getirebilmelidir.
(5) M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar, sürücü koltuğundan korunmasız karayolu kul-

lanıcılarının doğrudan görülebilmesi için, farklı araç kategorilerinin özelliklerini de göz önünde
bulundurarak önde ve sürücünün yan tarafında bulunan kör noktaları en aza indirecek şekilde
tasarlanır ve imal edilir.
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(6) Sürücüye ilave olarak 22 yolcu kapasitesini aşan ve yolcuların sık sık yapacağı ha-

rekete imkân sağlamak üzere ayakta duran yolcular için alanları bulunan M2 ve M3 kategorisi

araçlar, tekerlekli sandalye kullanıcıları da dâhil olmak üzere hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerce

erişilebilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(7) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen şartlara göre araçların tip onayına

ve üçüncü fıkrada belirtilen sistemlerin ayrı teknik ünite olarak onaylanmasına dair tek tip pro-

sedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu

mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir. Beşinci fıkrada belirtilen şartlara göre araçların

tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de ya-

yımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Hidrojen yakıtlı araçlara ilişkin özel şartlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının M ve N kategorisi araç-

lara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, söz konusu kategorilere ait hidrojenle çalışan

araçlar, bunların hidrojen sistemleri ve bu tür sistemlerin aksamları üçüncü fıkrada belirtilen

uygulama mevzuatındaki teknik şartları sağlar.

(2) İmalatçılar, üçüncü fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartlara uygun

olarak hidrojen sistemlerinin ve hidrojen aksamlarının monte edilmesini sağlar. İmalatçılar ay-

rıca, hidrojenle çalışan araçların kullanım ömrü boyunca hidrojen sistemlerinin ve aksamlarının

muayenesi amacıyla gerekli bilgileri sağlar.

(3) Hidrojen ile çalışan araçların, malzeme uyumluluğu ve yakıt depoları da dahil olmak

üzere hidrojen sistemlerinin onaylanması ve takılmaları için teknik şartlar da dahil olmak üzere

hidrojen aksamlarının tip onayına dair tek tip prosedüre ve teknik şartlara ilişkin uygulama

mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

Otonom ve tam otonom araçlara ilişkin özel şartlar

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının ilgili kategorideki araç-

lara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, otonom araçlar ve tam otonom araçlar aşağı-

daki bentler ile ilgili ikinci fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartları sağlar.

Bununla birlikte, (c) bendinde belirtilen sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemleri ile ilgili

teknik şartlar tam otonom araçlar için uygulanmaz. 

a) Sinyalizasyon, dümenleme, hızlanma ve frenleme dâhil olmak üzere, aracın kontrolü

için sürücünün yerine geçen sistemler.

b) Araca, aracın durumu ve çevresindeki alan hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan

sistemler.

c) Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemleri.

ç) Otonom araçlar için olay veri kaydedicileri.

d) Örneğin çoklu markalı katarlama için veri alışverişi uyumlaştırılmış formatı.

e) Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler.

(2) Birinci fıkranın (a) ila (e) bentlerinde belirtilen sistemler ve diğer parçaların ve oto-

nom ve tam otonom araçların kamuya açık yollarda güvenli şekilde kullanılabilmesi için oto-

nom ve tam otonom araçların tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygu-

lama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımla-

nabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Uygulama mevzuatı

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ilgili uygulama mevzuatının AB’de ya-

yımlanmasını müteakip söz konusu mevzuat görev ve sorumluluk alanına göre Bakanlık tara-

fından yayımlanabilir.

Komite

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlar, 11/1/1997 tarihli

ve 22874 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya

Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yö-

netmelik ile oluşturulan Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) tarafından görüşülebilir.

MARTEK tavsiye niteliğindeki görüşünü Bakanlığa bildirebilir.

Diğer hükümler

MADDE 14 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili gerekli alt düzenle-

meleri yapmaya yetkilidir.

(2) 4 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarının, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının,

6 ncı maddenin altıncı fıkrasının, 7 nci maddenin altıncı fıkrasının, 8 inci maddenin üçüncü

fıkrasının, 9 uncu maddenin yedinci fıkrasının, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının ve 12 nci

maddesinin istisnası olarak; bu Yönetmelik kapsamında ilgili uygulama mevzuatının AB’de

yayımlanmış ancak Türkiye’de yayımlanmamış olması durumunda, Ek-II’de belirtilen uygu-

lama tarihleri dikkate alınarak, AB’de yayımlanan ilgili mevzuat bu Yönetmeliğin amaçları

bakımından uygulanabilir.

(3) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 82 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 86 ncı maddesi-

nin birinci, beşinci, yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 87 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dör-

düncü ve beşinci fıkraları, bu Yönetmeliğin uygulaması kapsamında da geçerlidir.

(4) Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 11 inci maddelerinin uygulamasında, 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklıdır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçların ve bunlar için tasarlanan römorklar,

sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve korunmasız karayolu kullanı-

cılarının ve yolcuların korunması ile ilgili tip onayı hakkındaki (AB)2019/2144 sayılı Avrupa

Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çer-

çevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması duru-

munda, birinci fıkrada belirtilen ve bu Yönetmeliğin esas aldığı (AB)2019/2144 sayılı Regü-

lasyonun orijinal metni esas alınır.

Uygulama takvimi

MADDE 16 – (1) Araç, aksam, sistem ve ayrı teknik üniteler ile ilgili olarak;

a) Ek-II’de belirtilen ilgili tarihten itibaren; Ek-II’deki özel şartlara istinaden ve bu şart-

larla ilgili gerekçelerle, bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının gerekliliklerini sağlamayan

herhangi bir yeni tip araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteye AB tipi onayı veya ulusal tip

onayı verilmez.
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b) Ek-II’de belirtilen ilgili tarihten itibaren; Ek-II’deki özel şartlara istinaden ve bu şart-

larla ilgili gerekçelerle, bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının gerekliliklerini sağlamayan

tip onayı mevcut yeni imal edilecek araçlara, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin

amaçları bakımından uygunluk belgesi düzenlenemez. Uygunluk belgesi tarihi anılan tarihten

önce olan belirtilen kapsamdaki tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılır ve

tescil edilir, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılır ve temel

aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında

tescil edilir. AB/2018/858 Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hü-

kümleri saklıdır.

c) Ek-II’de belirtilen ilgili tarihten itibaren; Ek-II’deki özel şartlara istinaden ve bu şart-

larla ilgili gerekçelerle, anılan tarihten sonra imal edilen ve bu Yönetmelik ve uygulama mev-

zuatının gerekliliklerini sağlamayan aksam veya ayrı teknik ünitelerin piyasaya arzına veya

hizmete girmesine izin verilmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 29/8/2010 tarihli ve 27687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayaların ve Diğer

Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı Yö-

netmeliği ((AT)78/2009).

b) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrojen ile Çalışan

Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT)79/2009).

c) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve

Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Gü-

venliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT).

ç) 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların

Ön Cam Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

(AB/672/2010).

d) 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların

ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yö-

netmeliği (AB/1003/2010).

e) 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların

Çekme Tertibatları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1005/2010).

f) 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Ön

Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1008/2010).

g) 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Motorlu Araç-

ların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1009/2010).

ğ) 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların

ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı

Yönetmeliği (AB/19/2011).
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h) 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların

ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

(AB/109/2011).

ı) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve

Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011).

i) 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Vi-

tes Değiştirme Göstergeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/65/2012).

j) 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlarda

Araç Girişi ve Manevra Özelliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/130/2012).

k) 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların

Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

(AB/347/2012).

l) 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlara Şe-

ritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/351/2012).

m) 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların

ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1230/2012).

(2) 661/2009/AT, (AT)78/2009 ve (AT)79/2009 Yönetmeliklerine yapılan atıflar bu Yö-

netmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite-

lere (AT)78/2009, (AT)79/2009, 661/2009/AT Yönetmelikleri ve bunların uygulaması kapsa-

mındaki mevzuata göre verilen tip onaylarını, söz konusu araç, aksam, sistem veya ayrı teknik

ünite için uygulanan ilgili şartlar bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatı kapsamında değiştiril-

mediği veya yeni şartlar eklenmediği sürece, 5/7/2022 tarihi itibarıyla geçersiz hale getirmez.

(2) Onay kuruluşu, birinci fıkrada belirtilen tip onaylarına kapsam genişletme yapmaya

devam eder.

(3) Bu Yönetmeliğin istisnası olarak; Ek-IV’te belirtilen tarihlere kadar 117 sayılı

BM/AEK Regülasyonu şartlarına uymayan araçların ve aksamların üretimine, Ek-IV’te belir-

tilen şartlar çerçevesinde izin verilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları, 5 inci maddesinin dördüncü

fıkrası, 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası, 7 nci maddesinin altıncı fıkrası, 8 inci maddesinin

üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 11 inci

maddesinin ikinci fıkrası ile 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 6/7/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ

KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı personelinin kılık ve

kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma

zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında, gümrük işlemle-

rinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personele, ifa ettikleri hizmetin

özelliğine göre verilecek kıyafetler ve kullanım süreleri ile bu kıyafetlerde bulunacak arma,

sembol ve rütbe işaretlerinin renk, cins ve kullanımına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

223 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerini,

c) Gemi adamı: Teşkilatta kaptan, makinist ve gemi adamı unvanıyla çalışan personeli,

ç) Kıyafet rengi: Gümrük yeşili rengini,

d) Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Personel: Teşkilatta muhafaza memuru, kısım amiri, böl-

ge amiri ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli

olarak çalıştırılan muhafaza memuru unvanlı personeli,

e) Teşkilat: Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafete İlişkin Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:

a) Resmi elbise, rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte

belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

b) Şapka ve kep, vizörünün ön kenar ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk

parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

c) Bere ve örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk par-

mak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir, ancak; örgü başlık kulakları ka-

patacak şekilde giyilir.
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ç) Teşkilatta resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin resmi kıyafetle görev

yapması zorunludur.

d) Bu Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı veya bot giyilemez.

e) Bot veya ayakkabılar daima temiz ve boyalı bulundurulur.

f) Resmi kıyafetle birlikte bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye,

künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz.

g) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak,

yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek ve kadın personelin siyah çorap giymesi zorun-

ludur.

ğ) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştü-

rülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez,

resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez.

h) Düşük kemerli pantolon yaptırılamaz ve giyilemez.

ı) Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği

hizasını geçemez. Ancak görevin özelliğine göre ve en üst birim amirinin izni ile bu hususlar

serbest bırakılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır,

uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları

dudak hizasından kesilir.

i) Kadın amir ve memurlar tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modellerinde abartıya ka-

çamaz. Uzun saç bırakan kadınlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan ka-

dınların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Kadın personelin saç uzun-

luklarına bakılmaksızın, saçları dağınık ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz.

j) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde fiilen çalışan gümrük

muhafaza personeli ile teşkilatta adli kolluk olarak belirlenen gümrük muhafaza personeli, ge-

rektiğinde birim amirlerinin teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile sivil kıyafet giyebilirler.

k) Resmi kıyafetli olarak görev yapan kadın amir ve memurlar, hamileliğini belgelediği

takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabilirler.

l) Resmi kıyafetler eskimiş dahi olsa gümrük personeli dışındaki kişiler tarafından gi-

yilemez ve bu kişilere verilemez.

m) Resmi kıyafetin satılması/kiralanması yasaktır.

(2) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat mü-

dürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, kısım amiri, şef, muayene memuru, muhafaza

memuru, kaptan, makinist, gemi adamı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra me-

muru, anbar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasların 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda; yukarıdaki unvanların emsali sözleşmeli per-

sonel resmi kıyafet giymek zorundadır.

(3) Protokole dahil olan kadın ve erkek (müdür/müdür yardımcısı unvanlı personel da-

hil) personel, karşılama ve uğurlama görevleri ile resmi kutlama törenlerinde bu Yönetmelik

hükümleri uyarınca resmi kıyafet giymek zorundadırlar.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Giyim Eşyası, Verilme Zamanı ve Kullanma Süresi

Verilecek giyim eşyaları

MADDE 6 – (1) Bakanlık taşra teşkilatı personeline verilecek giyecek eşyalarının mik-

tar ve kullanım süreleri hakkında, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ekinde yer alan

1 sayılı cetvelin 19 uncu ve 24 üncü maddeleri ile dip not kısmında belirtilen hükümler uygu-

lanır.

Giyim eşyasının renk, cins ve biçimleri ile kıyafet şekilleri

MADDE 7 – (1) Kıyafetlerin biçimleri bu Yönetmelik ekinde gösterilmiş ve kıyafet

özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat mü-

dürü, gümrük müdür yardımcısı unvanlı personelin kıyafetleri ceket, pantolon, gömlek, kravat,

ayakkabı ile kemerden oluşur ve özellikleri, EK-1’de gösterilmiştir.

1) Ceket: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Cepli ve apoletlidir. Düğmeleri ise,

gümrük müdürü ile gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdüründe altın sarısı, gümrük

müdür yardımcısında ise gümüş renk, Bakanlık logolu metaldendir. Özellikleri, EK-1/A’da

gösterilmiştir.

2) Pantolon: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/B’de gösteril-

miştir.

3) Gömlek: Beyaz renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/C’de gösterilmiştir.

4) Kravat: Turkuaz renk kumaştan imal edilir. Kravat ucunda Bakanlık logosu baskısı

mevcuttur. Özellikleri, EK-1/Ç’de gösterilmiştir.

5) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı bombeli ve

maskaratsızdır. Kadın personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, EK- 1/D’de

gösterilmiştir.

6) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

b) Teşkilatta görevli şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, an-

bar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların

3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan ve söz konusu personelin emsali

olan büro personeli, idari destek görevlisi, idari büro görevlisi unvanlı personelin kıyafetleri;

pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, ayakkabı, desensiz kumaş başlık ve kemerden oluşur.

Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/A’da gösteril-

miştir.

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir.

Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösteril-

miştir.

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir.

Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.
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5) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri EK- 2/D’de

gösterilmiştir.

6) Desensiz kumaş başlık: Kıyafet ile aynı renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de

gösterilmiştir.

7) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

c) Teşkilatta görevli bölge amiri, kısım amiri, muhafaza memuru ve Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan

muhafaza memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont,

parka veya kaban, içlik, şapka veya kep, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot,

kemer ve teçhizat takımından oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/F’de gösteril-

miştir.

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir.

Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösteril-

miştir.

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir.

Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.

5) Parka veya kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir.

Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

6) İçlik: Üst ve alt beden olarak iki parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir.

Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

7) Şapka veya kep: Muhafaza hizmetlerindeki personel için pantolon ile aynı kumaştan

yedi parçalıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında

EK-4/Şekil-4 Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde,

büyük harflerle gri reflektif renkli Gümrükler Muhafaza yazısı bulunur. Özellikleri, EK-3/C’de

gösterilmiştir.

8) Bere: Siyah renkte örülür. Özellikleri, EK-3/Ç’de gösterilmiştir.

9) Desensiz kumaş başlık: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de

gösterilmiştir.

10) Eldiven: Siyah renk kumaştan örülür. Özellikleri, EK-3/H’de gösterilmiştir.

11) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de

gösterilmiştir.

12) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/D’de

gösterilmiştir.

13) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

14) Teçhizat takımı: Teçhizat kemeri siyah renkte, dört buçuk-beş buçuk santimetre

eninde olur. Pantolon (bel) kemerinin üzerine haricen takılır ve teçhizat kemeri üzerindeki köp-

rüler vasıtasıyla pantolon kemerine sabitlenir. Muhafaza hizmetlerinde görev yapan personelin
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teçhizatı; teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfı, kelepçe ve kelepçe kılıfı, yedek şarjör ve

yedek şarjör kılıfı, el feneri, cop ve cop kılıfından ibarettir. Özellikleri, EK-3/E’de gösteril-

miştir.

ç) Teşkilatta görevli muayene memuru ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muayene memuru un-

vanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik,

bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot ve kemerden oluşur. Özellikleri, EK-1’de,

EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/F’de gösteril-

miştir.

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir.

Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösteril-

miştir.

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir.

Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.

5) Parka veya kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir.

Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

6) İçlik: Üst ve alt beden olarak 2 parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir.

Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

7) Bere: Siyah renkte örülür. Özellikleri, EK-3/Ç’de gösterilmiştir.

8) Desensiz kumaş başlık: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de

gösterilmiştir.

9) Eldiven: Siyah renk kumaştan örülür. Özellikleri, EK-3/H’de gösterilmiştir.

10) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de

gösterilmiştir.

11) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/D’de

gösterilmiştir.

12) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

d) Teşkilatta görevli kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin kıyafeti; pan-

tolon, mont, gömlek, tişört, kep, kaban, yağmurluk, ayakkabı, bot, baret ve tulumdan oluşur.

Özellikleri, EK-2 ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/F’de gösteril-

miştir.

2) Mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri,

EK-2/Ç’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösteril-

miştir.

4) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir.

Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.
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5) Kep: Muhafaza hizmetlerindeki personel için pantolon ile aynı kumaştan yedi parça-

lıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında EK-4/Şekil-4

Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde, büyük harflerle

gri reflektif renkli Gümrükler Muhafaza yazısı bulunur. Özellikleri, EK-3/C’de gösterilmiştir.

6) Kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellik-

leri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

7) Yağmurluk (sadece gemi adamları için): Su geçirmez malzemeden, siyah renkte ku-

maştan olur. Özellikleri, EK-3/F’de gösterilmiştir.

8) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de

gösterilmiştir.

9) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/D’de

gösterilmiştir.

10) Baret (sadece gemi adamları için): Teknolojik gelişmeler doğrultusunda TSE’nin

belirleyeceği standartlara uygun şekilde imal edilir. Özellikleri, EK-3/G’de gösterilmiştir.

11) Tulum (sadece gemi adamları için): Turuncu renkte polyester, su geçirmez, yağ ve

su itici kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/Ğ’de gösterilmiştir.

e) Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurları

ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre söz-

leşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuruna tulum verilir. Tulum; yırtık ve deliklere muka-

vemetli, çağla yeşili renkte kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/I’da gösterilmiştir.

Verilme zamanı

MADDE 8 – (1) Giyim ve kullanma süresi bakımından yeknesaklığı sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim,

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs,

c) Mevsim ile ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs,

aylarında verilir.

Emeklilik ve görev bitimi kıyafetlerin durumu

MADDE 9 – (1) Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten ihraç gibi nedenlerle görevinden

ayrılanlar ile bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledi-

lenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz. Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı

kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma

süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları tekrar verilmez.

Arma ve kokartlar

MADDE 10 – (1) Resmi kıyafette bulunması gerekli göğüs arması, görev yeri kol ar-

ması, rütbe, logo ve unvan işaretlerinin özellikleri ve çizimleri EK-4’te belirtilmiştir.

Kıyafet verilmeyecek haller

MADDE 11 – (1) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözlem altına alınan veya me-

muriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olup da, bu cezası infaz

edilmekte olanlara giyim eşyası verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları

şarttır. Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası verilmez.

14 Mayıs 2020 – Sayı : 31127                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Kıyafetlerde bulunması gereken işaretler

MADDE 12 – (1) Resmi kıyafetle görev yapan personelin kıyafetinde bulunması ge-
reken işaretler EK-4’te gösterilmiştir.

a) Sol göğüs amblemi: (Tüm personel) Şekil-1.
b) Sağ göğüs unvan ve sicil numarası: (Tüm personel) Şekil-2.
c) Sağ kol amblemi: (Müdür, müdür yardımcısı unvanı hariç tüm personel) Şekil-3.
ç) Sol kol amblemi: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel ve gemi adamları) Şekil-4.
d) Apolet: (Müdür, müdür yardımcısı) Müdür Şekil-5a, müdür yardımcısı Şekil-5b.
e) Apolet: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel) Bölge amiri Şekil-6a, kısım amiri Şekil-6b,

muhafaza memuru Şekil-6c.
f) Apolet: (Gemi adamları) Kaptan Şekil-7a, makinist Şekil-7b, gemi adamı Şekil-7c.
g) Kep amblemi: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel) Şekil-4.
ğ) Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi amblemi: Şekil-8.
Kullanılacak malzemenin cinsi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kıyafetlerde kullanılacak ku-
maşların özellikleri teknik şartnamenin hazırlık safhasında, şartnameyi hazırlayan idare tara-
fından günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak, yerine getirilen görevin şart-
larına uygun olarak belirlenir. Ancak renk ve şekil olarak bu Yönetmeliğin ekinde bulunan çi-
zimlerin dışına çıkılamaz.

Gümrük muhafaza kokartı

MADDE 14 – (1) Gümrük Muhafaza personeli tarafından kokart kullanılır. Gümrük
Muhafaza kimlik kokartlarının cinsi, şekli, tipi, ölçüleri ile yaptırılma, verilme, değiştirilme,
geri alınma ve imha esaslarına ilişkin hususlar Bakanlıkça (Gümrükler Muhafaza Genel Mü-
dürlüğü) belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giyecek yardımından yararlanma şekli ve hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile giyecek yardımından
yararlanma şekli, kullanma süresi ve esasları hakkında, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı
Yönetmeliği, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların hükümleri uygulanır.

(2) Tasfiye İşletme Müdürlüğü personeline ayni olarak verilecek giyim eşyalarının be-
deli Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 1/10/2011 tarihli ve 28071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“b) Başvuru sahibinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, değerlendirme sürecinin

sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve/veya

başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (d) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 10 MW’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değişti-

rilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin on birinci fıkrasının (e) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 10 MW’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değişti-

rilmesi kapsamında yapılacak değişiklikler. Bu bent kapsamında yapılacak tadiller için, bu Yö-

netmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kap-

samında yapılan tadil işlemlerine üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu

itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul tarafından sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(16) 57 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında; onay alınması gerektiği halde onay

alınmadan gerçekleştirilen ya da onay verilen veya onaya tabi olmayan ortaklık yapısı deği-

şiklikleri kapsamında yapılması gereken lisans tadil başvurularının; onay alınması gerektiği

halde onay alınmadan gerçekleştirilen ortaklık yapısı değişiklikleri için değişikliğin gerçek-

leştiği takvim yılı içinde, diğerleri için ilgili hükümde belirlenen sürelerin bittiği takvim yılı

içinde başvuru yapılması halinde tadil bedeli üç kat, sonraki her bir takvim yılı için ilave bir

kat olarak uygulanır.

(17) 59 uncu maddenin onuncu fıkrası kapsamında ilgili tüzel kişinin kendisine tanınan

süre içerisinde birleşme veya bölünme işlemini tamamlaması ancak yükümlülüklerini süresi

içinde tamamlamaması halinde lisans alma bedeli bir katı artırılarak uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(10) Birleşme veya bölünmeye onay verilmesi kararında herhangi bir yükümlülüğe

yer verilmesi halinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi için süre tayin edilir. Süresi

içerisinde yükümlülükleri yerine getirerek lisans alma bedelini ödeyip Kuruma başvuru yapan

tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Yükümlülüklerin mücbir sebep

halleri dışında öngörülen süre içerisinde yerine getirilememesi halinde onay işlemi süre so-

nunda kendiliğinden hükümsüz hale gelir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896

2- 26/12/2014 29217

3- 4/2/2015 29257

4- 23/12/2015 29571

5- 22/10/2016 29865

6- 24/2/2017 29989

7- 9/6/2017 30091

8- 15/12/2017 30271

9- 9/7/2018 30473

10- 16/8/2018 30511

11- 30/12/2018 30641

12- 16/2/2019 30688

13- 9/7/2019 30826

14- 23/8/2019 30867

15- 31/12/2019 30995

16- 8/3/2020 31062

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                14 Mayıs 2020 – Sayı : 31127



TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HİDROJEN İLE ÇALIŞAN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİĞİN ((AT) 79/2009) UYGULAMA TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2013/21)’İN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrojen

ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009) Uygulama

Tedbirleri ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 6/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, 

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL 

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (661/2009/AT)’NİN 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/33)’İN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin

Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esas-

ları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/33) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 6/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAYALARIN VE DİĞER KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARININ 

KORUNMASI HAKKINDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ 

UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SGM: 2010/9)’İN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

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

ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip

Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM: 2010/9) yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 6/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK 

TABAN/TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edi-

len COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu ta-

şımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak,

karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında, 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere ta-

ban ve Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.

Kapsam

MADDE  2 – (1) Bu Tebliğ,  karayoluyla  tarifeli  yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya

yetkili olan Bl ve Dl  yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu-

nun 11 inci maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Taban/Tavan ücret tarifeleri

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla

yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihi ile 31/7/2020 tarihleri

arasında uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

b) Yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı

maddesine göre "Görülmüştür" şerhi verilen ücret tarifelerindeki ücretleri, tavan ücret olarak

ise Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.

c) Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu Tebliğ ile belirlenmiş tavan ücretin üzerinde

olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanır.

ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi çerçevesinde, çocuklar ve engelliler

için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönet-

meliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.
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Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TERMİNALLERE

İLİŞKİN TAVAN ÜCRET TARİFELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edi-

len COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurt içi yolcu ta-

şımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak,

karayolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki

belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bu-

lunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karayolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği

yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu-

nun 11 inci maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Otobüs: Yapısı itibarıyla insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dâhil 9 kişiden

fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,

b) Otomobil: Yapısı itibarıyla şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan ve insan ta-

şımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

c) Ticari otomobil (Taksi): Şehir içinde taksimetre kullanarak insan taşımak üzere yet-

kilendirilmiş ticari plakalı otomobili,

ç) Özel otomobil: Ticari otomobil dışında kalan hususi veya resmi plakalı otomobili,

d) Otopark: Yolcu terminali içerisinde bulunan ve otobüs veya otomobil cinsi taşıtların

kullanımına açık özel ve genel park alanlarını,

e) Transit kullanım: Taşımanın yapıldığı kalkış ve varış yeri terminalleri hariç, kalkış

ve varış yerleri arasındaki terminallerin ara durak olarak kullanılmasını,

f) Yolcu terminali: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen

özellikleri haiz, yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların kalkış, varış ve ara durak olarak kul-

landıkları yapıları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Usul ve Esaslar

Tavan ücret tarifeleri
MADDE 5 – (1) Tavan ücret tarifeleri; 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere

Ek-1’de yer almaktadır.
(2) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifelerine Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil-

dir.
(3) Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifeleri en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin

bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınarak uygu-
lanır. Buna göre, terminal işletmecileri;

a) İl nüfusu 100.000 ve altında olan yerlerde tavan ücretlerinin %40’ını,
b) İl nüfusu 100.001-150.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %45’ini,
c) İl nüfusu 150.001-300.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %50’sini,
ç) İl nüfusu 300.001-500.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %55’ini,
d) İl nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %60’ını,
e) İl nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %65’ini,
f) İl nüfusu 2.000.001-4.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %75’ini,
g) İl nüfusu 4.000.001-7.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %85’ini,
ğ) İl nüfusu 7.000.001-10.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %95’ini,
h) İl nüfusu 10.000.001 ve üzeri olan yerlerde tavan ücretlerinin %100’ünü,
aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirlerler. Ancak terminalin bulunduğu il-

çenin İl merkezine olan uzaklığının büyükşehir olan illerde 50 kilometreden fazla, diğer illerde
ise merkez ilçenin dışında olması halinde; belirlenen ücret tarifeleri ayrıca %25 ilave indirim
yapılarak uygulanır.

(4) Üçüncü fıkradaki oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifelerinin, uygulanmakta
olan ücret tarifelerinin üzerinde olması halinde işletmeciler, daha alt seviyedeki mevcut ücret
tarifelerini uygularlar.

(5) Uyguladıkları ücret tarifeleri, bu Tebliğ ile getirilen tavan ücret tarifelerinden yüksek
olan terminal işletmecileri, bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç 1
hafta içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifelerini alır
ve uygularlar.

(6) Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde
terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönet-

meliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-59.1.ç)

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı

Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 5 inci maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda tedavülde bulunan

kısmının nominal değeri, ihraççının, Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören

ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazır-

lanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarda

yer alan aktif toplamının %10’unu aşamaz. İFK tarafından ihraç edilmiş TMK’lar için bu limit

uygulanmaz.”

“(9) Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre ya-

tırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme

notu alan bankalar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan finansal kuruluşlar

ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, yedinci fıkra çerçevesinde hesapla-

nacak tedavül limitleri yüzde yüz oranında artırılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Zorunlu teminat fazlası ikame varlıklardan oluşur ve 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında

belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz. Teminat fazlası teminat defterine kaydedilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) İTMK ihraçlarında, bu madde çerçevesinde yapılacak stres testi senaryolarının tü-

münde 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ihraççı tarafından belirlenen teminat fazlası

oranı sağlanmalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İFK’lar tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranların yüzde el-

lisi esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/1/2014 28889
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/9/2014 29110
2- 20/10/2015 29508
3- 11/11/2018 30592
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MİKTARDA SUNUCU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE  
SAN ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı, 

muhtelif miktarda Sunucu, Veri Depolama Sistemi ve San Anahtarı teknik şartnamesine uygun 
olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif 
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/05/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3516/1-1 
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TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 1800 adet Tablet 

Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/05/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bir adet Tablet 
Bilgisayar numune olarak teklif dosyası ile birlikte ihale komisyonuna imza karşılığında teslim 
edilecektir. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI, MUHTELİF ŞASİ ARAÇLARDAN 
BİRİNİN ÜZERİNE MONTELİ OLARAK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet Kırmızı 

Renk 24 Metre Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracının, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 
Ford Cargo 2533 DC 6x2, Mercedes Actros 26.35L 6x2. BMC TGR 2532 6x2, MAN TGM 
26.320 6x2 şasi araçlardan birinin üzerine monteli olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale 
ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 
şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri ( e-posta ve KEP dahil ) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 20.02.2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 
vermekte serbesttir. 
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MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

1-İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

cad.Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 67090  
ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 
c) Faks numarası 

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT): 0 372 
251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i   
a) niteliği, türü ve miktarı MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ, 5 kalem   
b) teslim yeri :Yerli Yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makina ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği.:Yabancı Yükleniciler için: 
Sözleşmede belirtilen teslim limanı.  

c) teslim tarihi  :Siparişi takiben 120 takvim gününde teslimat yapılacaktır. 
3-İhalenin   
a) yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) tarihi ve saati : 17/06/2020 Çarşamba saat 1500 
c) dosya no : 847-TTK/1614 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 



14 Mayıs 2020 – Sayı : 31127 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

h- Teknik şartnamenin 2. maddesinin her bir alt maddesinin tek tek cevaplandığı ya da 
teyit edildiği yazılı metin teklifle birlikte verilecektir. 

ı- Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi tanıtıcı dökümanlar teklifle birlikte 
verilecektir. 

i)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi,  

j) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

k- Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi tanıtıcı dökümanlar teklifle 
birlikte verilecektir. 

l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.   
5 -Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı 

için birim fiyat teklif verilecektir. 
6 -İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 

her bir kaleminde % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle 
ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat 
avantajından yararlanamaz. İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alım İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri 
teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.  

7- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 17/06/2020 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 3476/1-1 
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TRC3 BÖLGESİNDE GENÇ İSTİHDAMININ TEŞVİKİ İÇİN  

MAL ALIMI - (RELAUNCH) 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 

Dairesi Başkanlığından:   

EuropeAid/140851/ID/SUP/TR 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 

Başkanlığı IPA II mali yardımlar çerçevesinde TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için 

Mal Alımı (Relaunch) sözleşmesi ihalesine çıkmıştır. İhale dosyası www.ikg.gov.tr ve 

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü web adresinde: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

yayınlanmıştır. 

İhale teklifi son teslim tarihi 23.06.2020 saat 12:00 (öğlen), Türkiye - yerel saatidir. 

İlave bilgiler veya açıklama ve sorular Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel 

Müdürlüğü https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

web adresinde ve www.ikg.gov.tr’de yayınlanmıştır. 

 3525/1/1-1 

—— • —— 

Supply of Equipment for the “Promoting Youth Employment in  

TRC3 Region Operation” - (Relaunch) 

EuropeAid/140851/ID/SUP/TR  

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Family, 

Labour and Social Services intends to award a supply contract for Promoting Youth Employment 

in TRC3 Region Operation” - (Relaunch) with financial assistance from the IPA II. The tender 

dossier is available from www.ikg.gov.tr and will also be published on the website of DG 

International Cooperation and Development: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome 

The deadline for submission of tenders is 12:00 (noon), local time - Turkey on 

23.06.2020. 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

website of DG International Cooperation and Development: https://webgate.ec.europa.eu/ 

europeaid/online-services/index.cfm?do=publi. welcome and www.ikg.gov.tr. 

 3525/2/1-1 
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YAYLI KISKAÇ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/244149 
a)Adresi: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi 

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası:0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 
1- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yaylı Kıskaç - 47.500 Adet 
2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 03/06/2020 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 
AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 
no.lu hesabına KDV dâhil 200,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.  

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 
 3536/1-1 

—— • —— 
E5000 TİPİ LOKOMOTİF İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET 

ANA KONTROLCÜ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/247809 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 2 Adet Ana Kontrolcü 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 03.06.2020 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3514/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3532/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3529/1/1-1 

  



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2020 – Sayı : 31127 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3529/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3529/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3529/4/1-1 

  



14 Mayıs 2020 – Sayı : 31127 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3533/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3534/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3535/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri ( Ada:155 , Pafta:M33d-24a03/2 , Parsel: - 

)Koçak Köyü Ulukışla Niğde adresinde  BAY/941-54/17755 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nde Niğde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 7/9/2018 tarihinde yapılan 
denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılması fiili tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
4/12/2019 ve 53801 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı 
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar 
süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa 
faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda 
da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 
hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 
18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) 
gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3483/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.01.2020 tarihli ve 9112-33 sayılı kararı ile, 

LPG/BAY/941-54/17755 sayılı lisans sahibi Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri Koçak 
Ulukışla-Niğde adresinde mukim Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.04.2017 tarihinde yapılan denetimde LPG 
dolumu/ikmali yapılan bir  tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerin 
tamamının LPG  Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 
bahse konu kişi hakkında toplam 91.907,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı, adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para 
cezasının; 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5307 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, 
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3-5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25'lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 3483/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.01.2020 tarihli ve 9132-48 sayılı kararı ile, 

LPG/BAY/941-54/17755 sayılı lisans sahibi Akkuyu Mahallesi Atatürk Caddesi No:284 Sebil 
Kasabası Çamlıyayla-Mersin adresinde mukim Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.09.2018 tarihinde yapılan 
denetimde LPG dolumu/ikmali yapılan bir  tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde 
yer alan kişilerin tamamının LPG  Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmaması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.000,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı, adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para 
cezasının; 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5307 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25'lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 3483/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.11.2019 tarihli ve 8937-6 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/29101 lisans sahibi “Bursa Yolu 7. Km Kızılcapınar Bozüyük Bilecik” adresinde 
mukim Derya Çiçek tarafından işletilen tesiste 14.06.2011 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart 
ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile 
akaryakıtın tağşiş edilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
147.933,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul 
Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 147.933,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın  
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 3483/4/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 9145-20 sayılı kararı ile, 

BAY-939-82/21855 lisans sahibi “Sanayi Mah. Kafkas Cad. No:1  Kırıkkale” adresinde mukim 
Gazioğlu Otomotiv Akaryakıt Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 23.06.2019 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde 
akaryakıt ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
126.201,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul 
Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 126.201,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 
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1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 3483/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.02.2020 tarihli ve 9203-10 sayılı kararı ile, 

MYĞ/1567-7/24178 lisans sahibi “Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Osb İsmet Atlı 
Cad. No:26 Sarıçam Adana” adresinde mukim Gema Madeni Yağlar Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 13.07.2017 tarihinde yapılan denetimde madeni yağ tesisinden 
alınan satışa hazır ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olmaması fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 439.075,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 439.075,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 
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4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 3483/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Oruçlu Mah. Oruçlu Sok. No::55 Pamukova/Sakarya adresinde 23.11.2016 ve BAY/939-

82/37626 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Kayı Nakliyat Otomotiv Petrol İnşaat Gıda 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 23.04.2020 tarihinde Kurulu otomasyon sistemine 
yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Kayı Nakliyat Otomotiv Petrol İnşaat Gıda 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28.11.2019 tarihli ve 53510 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.03.2020 tarihli ve 373 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Kışla Mah. 4454 Sk. No:1/4 Yüreğir/Adana adresine gönderilmesine rağmen ilgili 
şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3483/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Töbek Mah. Mahallesi Selçuklu /Konya adresinde 21.05.2013 ve BAY/939-82/32638 

sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Metin Oral- Oral Emlak’nin, 16.01.2018 tarihinde 
kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ve dağıtıcısı 
haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 
hükümleri uyarınca Metin Oral- Oral Emlak nezdinde 27.11.2019 tarihli ve 53135 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 27.01.2020 tarihli ve 210 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Tepebaşı Mah. 610 Sk. No:30/16 Kızıltepe/Mardin adresine gönderilmesine rağmen 



14 Mayıs 2020 – Sayı : 31127 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3483/8/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.01.2020 tarihli ve 9132-12 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4876/33837 lisans sahibi “İ.o.s.b. Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş Ve Ticaret 
Merkezi 3c Blok No:128 Başakşehir İstanbul” adresinde mukim Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım 
Sanayi Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 2017 tarihinde yapılan denetimde kurul izni 
olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 
konu kişi hakkında toplam 1.066.327,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.066.327,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 3483/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.12.2019 tarihli ve 8991-5 sayılı kararı ile, 

LPG-DAĞ/3573/12386 sayılı lisans sahibi Şangaz Lpg Akaryakıt Ürünleri Tarım Gıda İnşaat 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 2015 tarihinde yapılan denetimde 
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dökme LPG ikmali yapmamasına rağmen,dökme LPG ikmali yapmış gibi bilgi sunması, fatura, 
sevk irsaliyesi ve benzeri evrak düzenlemesi tespit edilmesi nedeniyle, 12.12.2019 tarihli ve 
8991-5 sayılı Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin 
söz konusu mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup 5037 sayılı Kanunun 17 
nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu LPG-DAĞ/3573/12386 sayılı lisansın iptal 
edilmesine karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3483/10/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.12.2019 tarihli ve 9051-13 sayılı Kararı ile; 

İTS/KGR/0042 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Sedat Güler (4190435453) 
tarafından işlenen dağıtım şirketinin preje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapılması fiiline 
yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve yürütülen soruşturmanın 
sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı, tebliğ edilmek üzere kişinin 
bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3483/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Turan Mahallesi Selçuk Yolu Üzeri 2.km, ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: - ) Tire/İzmir 

adresinde 5/4/2018 ve BAY/939-82/39972 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tire 
Petrol Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9/12/2018 
tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemine bağlı ancak vaziyet planında veya İş Yeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatında bulunmayan tank/pompa bulunması tespit edilmiştir. İşlendiği tespit 
edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 13.01/2020 ve 1791 
sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, 
söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar 
süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa 
faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda 
da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 
hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 
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21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) 
gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3483/12/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Afyonkarahisar - Kütahya Karayolu Üzeri 38.km İhsaniye / Afyonkarahisar adresinde 

17.06.2015 ve BAY/939-82/35658 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Tutarlar Petrolcülük 
İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 30.04.2018 tarihinde Kurulu otomasyon 
sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi nezdinde 02.01.2020 tarihli ve 8 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 22.01.2020 tarihli ve 191 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Cumhuriyet Mevkii Baştuğ Sok. No:3/2 Kusura Köyü Sandıklı / Afyonkarahisar 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3483/13/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ITS 1203002104 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Vizyon Group 

Doğalgaz Mühendislik İnşaat Tekstil Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
(9250531235) tarafından işlenen İç tesisat yapım ve hizmet faaliyetlerinde dağıtım şirketine 
bildirilmeyen/istihdam edilmeyen /mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan kişi çalıştırılması 
fiilinin doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, 
konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti 
amacıyla kişi hakkında açılan doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 2/11/2020 
tarihli ve 296 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere kişinin bilinen/tespit edilen 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 
işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği 
ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3483/14/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Felsefe Bölümüne öğrenci alımının yapılmaması sebebiyle 08.05.2020 tarih ve 31121 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi 
(aşağıda bulunan) ilanları iptal edilmiştir. 

 3537/1/1-1 
—— • —— 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
“Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı” ve “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programı” özel şartları, daha nitelikli öğretim görevlisi temini amacıyla aşağıdaki tablolarda 
bulunan şekilde güncellenmiştir. Ön değerlendirmeler bu şartlara göre yapılacaktır. 

08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim üyesi ilanında belirtilmeyen iki kadro aşağıda sunulmuştur. Bu kadrolara yapılacak 
başvurular kabul edilecektir. 

 3537/2/1-1 

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM 
/ABD UNVAN KADRO 

SAYISI ALES YDS ÖZEL ŞART 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Dr.Öğr. 

Üyesi İPTAL  80 

Mantık alanında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olup, Modern Mantık 
alanında Yükseköğretim Kurumunda 
ders vermiş olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Arş.Gör. İPTAL 70 80 

Felsefe Bölümü veya Felsefe Gurubu 
öğretmenliğinden mezun olup, 
Sistematik Felsefe Anabilim Dalında 
yüksek lisans yapmış olmak. Sistematik 
Felsefe Anabilim Dalında doktora 
yapıyor olmak. 

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM 
/ABD UNVAN KADRO  

SAYISI ALES YDS ÖZEL ŞART 

Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

Bilgisayar Destekli 
Tasarım ve 
Animasyon 
Programı 

Öğr.Gör. 1 70  

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, 
Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi film ve 
animasyon, Grafik Tasarım, Resim 
bölümü, Resim iş eğitimi bölümü, 
iletişim tasarımı alanlarından birinden 
tezli yüksek lisans mezunu olmak ve 
dijital tasarım programlarını 
kullanabiliyor olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

Sivil Havacılık Kabin 
Hizmetleri Programı Öğr.Gör. 1 Muaf  

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 
Havacılık Yönetimi veya İşletme 
bölümlerinin birinden Tezli Yüksek 
Lisans mezunu olmak ya da lisans 
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla 
alanında en az iki yıl tecrübe sahibi 
olmak 

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM 
/ABD UNVAN KADRO  

SAYISI ALES YDS ÖZEL ŞART 

Eczacılık 
Fakültesi 

Farmakognozi 
Anabilim Dalı 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1   İlgili anabilim dalında Doktora yapmış 
olmak. 

Eczacılık 
Fakültesi 

Farmasötik 
Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1   İlgili anabilim dalında Doktora yapmış 
olmak. 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 
Fakülte / 
Enstitü 

Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Açıklama 

Yönetim 
Bilimleri 

İşletme İşletme Profesör* 1 

Finans alanında doçentliğini almış olmak, 
stratejik yönetim ile ilgili konularda çalışmış 
olmak ve simülasyona dayalı uygulamalı 
eğitimler vermek, 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 

Psikoloji Psikoloji 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi * 

1 

Psikoloji alanında lisans, klinik psikoloji 
alanında yüksek lisans ve psikoloji bilim 
alanında doktora derecesine sahip olmak, 
sosyal ve bilişsel psikoloji ile ilgili konularda 
çalışmış olmak, 

 
Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli Sicil Belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, 

doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma 

var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir.) 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge - İngilizce 

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Ulubatlı Hasan Cd. No: 2   34494 Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ibn.haldun.edu.tr/ yapılacak olup, 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir 

Duyuru Başlama Tarihi : 14.05.2020 
Son Başvuru Tarihi : 28.05.2020 
 3515/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12 

Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” ve kapsamında öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlk Başvuru : 14.05.2020  

Son Başvuru : 28.05.2020 

 

Akademik 

Birim 
Program Adı Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Prof. Dr. /  

Doç. Dr. /  

Dr. Öğr. Üyesi 

3 

Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, 

Kimya veya Biyoloji alanında 

uzmanlığını veya doktorasını 

tamamlamış olmak 

 

Başvuru Belgeleri: 

• Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK 

formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, 2 (iki) 

adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi ile başvurulması gerekmektedir. 

• Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin 

dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta 

yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte 

bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir. 

• Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak teslim etmesi 

gerekmektedir. 

Başvuru Süresi ve Şekli:  

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

Üniversitemize şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir:  

Başvuru Adresi:  

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü  

Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85  

Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye  

Tel: 0505 174 79 00 3526/1-1 



14 Mayıs 2020 – Sayı : 31127 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri 
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli 
taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından 
öğrenilebilir. 

FAKÜLTE  : Mühendislik Fakültesi 
BÖLÜM  : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI   : Doçent  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR : Tıbbi görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans görüntüleme 

ve manyetik parçacık görüntüleme konularında araştırmalar yapmış ve derin tecrübe edinmiş 
olmak. Manyetik rezonans görüntüleme alanında uluslararası patent sahibi olmak. Yurtdışında 
doktora eğitimini tamamlamış veya doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak. Endeksler 
tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde yayın yapmış ve çalışmalarına çok sayıda atıf almış 
olmak. En az beş (5) tamamlanmış yüksek lisans tezinde danışmanlık yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ  : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

 3495/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri 
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İşletme 
Fakültesi İşletme Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 
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Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2.Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3.Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü 
posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru 
için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE  : İşletme Fakültesi 
BÖLÜM  : İşletme Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI  : Doçent 
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR : Yönetim ve Organizasyon alanında doktora diplomasına sahip 

olmak, Örgütsel Davranış ve İnovasyon konularında uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayın 
yapmış olmak ve bu yayınlara atıflar almış olmak, alanındaki uluslararası konferanslara 
konuşmacı ve düzenleyici olarak katılmış olmak, uluslararası tanınırlığa sahip olmak, ulusal veya 
uluslararası kurumlarca desteklenmiş araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak 
görev almış olmak, lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimi olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara 

 3496/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
Fen Fakültesi Matematik Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2.Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3.Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta 
yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 
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FAKÜLTE : Fen Fakültesi 
BÖLÜM : Matematik Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI : Doktor Öğretim Üyesi   
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR : Matematiğin kısmi diferansiyel denklemler alanında, 

doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemler ve denetim kuramına uygulamaları üzerinde 
çalışmak. Araştırmalarıyla alanına uluslararası düzeyde katkı yapmış olmak, araştırmalarını 
saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve çalışmalarına saygın yayınlardan yüksek sayıda atıf 
almış olmak, yurt dışı bilimsel toplantılarda davetli konuşmalar yapmış olmak. Yurtdışında 
araştırma ağırlıklı üniversitelerde doktora sonrası araştırma ve ders verme deneyimi olmak. 
Araştırma konularında ödül ve burslar kazanmış, bilimsel projelerde yürütücülük yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara 

 3497/1-1 
—— • —— 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

04.05.2020 tarih ve 31117 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Akademik Personel Alım 
ilanımızdaki aşağıda belirtilen kadro İPTAL edilmiştir. 

İlan Olunur. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Parkinson hastalığı 

rehabilitasyonu 

üzerine çalışmaları 

olmak. 

 3530/1-1 
—— • —— 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin akademik personel ihtiyacını karşılamak üzere 30.04.2020 tarih ve 31114 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Personel Alım İlanı” başvuru süresi 30.04.2020 ile 
14.05.2020 tarihleri arasındadır. Ön değerlendirme tarihini müteakip 16.05.2020 tarihinde 
yapmayı ilan ettiğimiz sınava giriş tarihi, İçişleri Bakanlığı’nın 12.05.2020 tarihli genelgesine 
göre Koronavirüs-Covid-19 salgını nedeniyle 16.05.2020 -19.05.2020 tarihleri arasında sokağa 
çıkma, şehir giriş/çıkışlarının yasak olduğu iller arasında yer aldığımızdan, söz konusu sınav giriş 
tarihi 20.05.2020 olarak güncellenmiştir. 

 Başvuru sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına üniversitemiz web sayfasındaki 
akademik ilan detaylarını kontrol etmeleri tüm kamuoyuna duyurulur. 

 3531/1-1 
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları 
sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları 
gerekmektedir. 

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer 
alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile 
yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 
olmayacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜM 
ABD / ASD / 

PR UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1 

Yarı iletkenlerin taşınım özelliklerinin iteratif 
yöntemle incelenmesi ve yarı iletken film 
üretimi ile materyal özellikleri üzerine 
çalışmaları olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Yeniçağ 

Tarihi Profesör 1 1 Osmanlı saray ve taşra teşkilatı, Osmanlı kültür 
tarihi konularında çalışmaları olmak. 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Seramik ve 
Cam Seramik Profesör 1 1 Seramik, cam, çini alanlarında araştırma yazı 

ve uygulamaları olmak. 
İktisadi ve İdari 

Bilimler 
Fakültesi 

İşletme Muhasebe ve 
Finansman Profesör 1 1 Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak, 

İç Denetim konusunda çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

Kamu 
Yönetimi 

Siyaset ve 
Sosyal 
Bilimler 

Profesör 1 1 
Siyaset sosyolojisi ve siyaset psikolojisi 
alanında devlet, sivil toplum ve kolektif hareket 
konulu çalışmaları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Endüstri 
Mühendisliği Profesör 1 1 

Hizmet ve üretim sistemlerinde çizelgeleme 
problemleri alanında ve çok ölçütlü karar verme 
konularında çalışmaları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Metalurji ve 
Malzeme 

Mühendisliği 

Seramik 
Mühendisliği Profesör 1 1 Diş protez malzemeleri, cam ve fosforesans 

malzemeler alanlarında çalışmaları olmak. 

Simav 
Teknoloji 
Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım 

Mühendisliği 

Endüstriyel 
Tasarım 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Metal teknolojileri eğitimi bilim alanında Doç. 
unvanına sahip olmak, Jeotermal enerjili sera 
tasarımı ve kaynak konusunda çalışmaları 
olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Eğitim 
Yönetimi 

Dr.Öğr. 
Üyesi 3 1 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 
Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak. 
Akademik liderlik programları ve üniversite 
yönetimi üzerine çalışmaları olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

Danışmanlık 

Dr.Öğr. 
Üyesi 5 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 
tamamlamış olmak. Pozitif psikoloji konuları 
üzerinde bilimsel çalışmaları olmak 

Dumlupınar 
MYO. 

Çocuk Bakımı 
ve Gençlik 
Hizmetleri 

Çocuk 
Gelişimi 

Dr.Öğr. 
Üyesi 5 1 

Eğitim yönetiminde doktora yapmış olmak ve 
okullarda informal iletişim biçimleri konusunda 
çalışmaları olmak. 

 3475/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2539)
–– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı

Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının
ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)

–– Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği
–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT)

79/2009) Uygulama Tedbirleri ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/21)’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar
ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
SGM-2014/33)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması
Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına
İlişkin Tebliğ (SGM: 2010/9)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret

Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret

Tarifeleri Hakkında Tebliğ
–– Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (III-59.1.ç)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2020 Tarihli ve 2016/59578 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2020 Tarihli ve 2017/39270 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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