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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ

(2010/35/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğini

arttırmak, piyasada serbest dolaşımını sağlamak ve ekonomik tarafların sorumluluklarını be-

lirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Piyasaya arz amacıyla, Epsilon İşareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işa-

reti taşımayan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) Epsilon işareti veya Pi işaretine sahip taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik

muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanımını,

c) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan

taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini,

kapsar.
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(2) Bu Yönetmelik,

a) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin zorunlu uygulamaya

girmesinden önce piyasaya arz edilen ve uygunluğun yeniden değerlendirmesine tabi tutulma-

yan taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) ADR’nin şartlarını sağlayıp, münhasıran Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dı-

şındaki ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınmasında kullanılmak için gerekli izinlere sahip

olan taşınabilir basınçlı ekipmanları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci

maddesine ve 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan

8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli

Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)’na daya-

nılarak,

b) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2010/35/EU sayılı Taşınabilir Basınçlı Ekip-

manlar direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması,

b) Akreditasyon: Onaylanmış kuruluşun, ADR’nin 1.8.6.8 maddesinin ikinci paragra-

fının gereklerini karşıladığının Ulusal Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmasını,

c) Ara muayene: ADR’de belirtilen ara muayene ve ara muayeneyi düzenleyen yön-

temlerini,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Görevlendirme: Muayene kuruluşuna onaylanmış kuruluş statüsü verme ve bu bil-

ginin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla

bildirimini de kapsayan süreci,

e) Dağıtıcı: Taşınabilir basınçlı ekipman veya parçalarını piyasada bulunduran,  imalatçı

ve ithalatçı dışındaki Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Ekonomik taraf: Ücretli veya ücretsiz olarak, ticari ya da kamu hizmeti veren ima-

latçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı, mal sahibi veya kullanıcıyı,
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g) Epsilon (ε) İşareti: 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/525/AT), 1/3/2001 ta-

rihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alümin-

yum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/526/AT) ve 25/1/2001 tarihli ve

24298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine

Dair Yönetmeliğe (84/527/AT) uygunluğu gösteren işareti,

ğ) İstisnai kontrol: ADR’de belirtilen istisnai kontrol ve istisnai kontrolü düzenleyen

yöntemleri,

h) İthalatçı: Taşınabilir basınçlı ekipman veya parçalarını yurt dışından yurt içi piyasaya

arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

i) Kullanıcı: Taşınabilir basınçlı ekipmanı kullanan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tü-

zel kişiyi,

j) Kullanım: Taşınabilir basınçlı ekipmanın dolumunu, taşımayla bağlantılı geçici de-

polanmasını, boşaltılmasını ve yeniden doldurulmasını,

k) Mal sahibi: Taşınabilir basınçlı ekipmana sahip Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel

kişiyi,

l) Onaylanmış kuruluş: ADR’de belirtilen gerekleri ve bu Yönetmeliğin 21 inci ve 26 ncı

maddelerinin koşullarını karşılayıp, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun görevlendirilen

muayene kuruluşunu,

m) Periyodik muayene: ADR’de belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi

düzenleyen yöntemlerini,

n) Pi işareti: Taşınabilir basınçlı ekipmanın, ADR dahil Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Yönetmeliği (99/36/AT) veya bu Yönetmelikteki tatbik edilebilir olan uygunluk değerlendirme

gereklerine uygunluğunu gösteren işareti,

o) Piyasada bulundurma: Ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında taşınabilir basınçlı

ekipmanın ücretli veya ücretsiz olarak dağıtım veya kullanım amaçlı yurt içi piyasaya sağlan-

masını,

ö) Piyasaya arz: Taşınabilir basınçlı ekipmanın yurt içi piyasada ilk kez bulundurulma-

sını,

p) Toplatma: Son kullanıcıya ulaşmış taşınabilir basınçlı ekipmanın geri alınmasını sağ-

lamak amaçlı herhangi bir tedbiri,

r) Geri çekme: Taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasada bulunmasını veya kullanılmasını

engellemeyi amaçlayan her türlü önlemi,

s) Piyasa gözetimi ve denetimi: Taşınabilir basınçlı ekipmanın, kullanım ömrü boyunca

ADR ve bu Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını ve bunların sağlık, emniyet veya diğer kamu

yararını tehlikeye düşürmemesini sağlamaya yönelik kamu kuruluşu tarafından alınan tedbirler

ile yapılan faaliyetleri,
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ş) Taşınabilir basınçlı ekipman: ADR sınıflandırma kodunun 6 ncı ve 7 nci maddele-

rindeki gaz ve maddeler hariç, sınıf 2 gazların ve bu Yönetmeliğin Ek-I’inde belirtilen diğer

sınıf tehlikeli ürünlerin taşınmasında kullanıldığında; ADR’nin Bölüm 6.2’de belirtildiği şe-

kilde, tüm basınçlı kapları, vanaları ve uygun olduğunda diğer aksesuarlarını ve ADR’nin Bö-

lüm 6.8’de belirtildiği gibi tanklar, tanker araç ve vagonları, çok bölmeli gaz konteynerleri

(MEGCs), vanalarını ve uygun olduğunda diğer aksesuarlarını; ayrıca, taşınabilir basınçlı ekip-

man tanımının gaz kartuşları (UN 2037)’nı kapsadığını, aerosolları (UN 1950), açık kriyojenik

ekipmanları, solunum aparatları için kullanılan gaz tüplerini, yangın söndürücüleri (UN 1044),

ADR’nin 1.1.3.2. maddesine göre hariç tutulan taşınabilir basınçlı ekipmanları ve ADR’nin 3.3

maddesindeki özel hükümlere göre ambalajların yapım ve test kurallarından hariç tutulan ta-

şınabilir basınçlı ekipmanları kapsamadığını,

t) Ulusal akreditasyon kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu,

u) Uygunluk değerlendirmesi: ADR’de belirtilen uygunluğun değerlendirmesi için de-

ğerlendirme ve yöntemini,

ü) Uygunluğun yeniden değerlendirilmesi: Mal sahibi veya kullanıcının talebi üzerine

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin zorunlu uygulamaya girmesinden

önce imal edilip piyasaya arz edilmiş olan taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun yeniden

değerlendirme yöntemini,

v) İmalatçı: Taşınabilir basınçlı ekipmanı veya ilgili parçalarını imal eden veya bu tür

ekipman tasarımı ile imalatını yaptırıp, kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz eden

gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

z) Yetkili kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

aa) Yetkili temsilci: İmalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere

yazılı olarak yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ekonomik Tarafların Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İmalatçı, taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasaya arz ederken, bu ekip-

manın ADR ve bu Yönetmenliğin gereklerine uygun şekilde tasarlandığını, imal edildiğini ve

gerekli şekilde belgelendirildiğini garanti eder.

(2) İmalatçı, ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen uygunluk değerlendirme sürecinde,

tatbik edilebilir gerekleri sağlayan taşınabilir basınçlı ekipmana, bu Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desine uygun olarak Pi işareti iliştirir.

(3) İmalatçı, ADR’de belirtilen teknik dosyayı, yine ADR’de belirtilen süre zarfınca

muhafaza eder.
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(4) İmalatçı, piyasaya arz ettiği taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetme-

liğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi duru-

munda, taşınabilir basınçlı ekipmanı uygun hale getirmek için acilen gerekli düzeltici önlem-

leri almalı, piyasadan geri çekmeli veya toplatmalıdır. Bununla birlikte, taşınabilir basınçlı

ekipmanın bir risk taşıması durumunda imalatçı, ekipmanın piyasaya arz edildiği ülkenin ulusal

yetkili kuruluşunun haberdar edilebilmesi amacıyla, özellikle uygunsuzluk ve alınan düzeltici

önlemler başta olmak üzere, gerekli ayrıntılı bilgiyi ivedilikle Bakanlığa iletmek zorundadır.

(5) İmalatçı, tüm uygunsuzluk durumlarını ve düzeltici faaliyetleri kayıt altına almak

zorundadır.

(6) İmalatçı, yetkili kuruluşun gerekçeli talebi halinde, taşınabilir basınçlı ekipmanın

uygunluğunu gösterecek tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve/veya talep edilen dilde sağlamalıdır.

İmalatçı, yetkili kuruluşun talebi üzerine, piyasaya arz ettiği taşınabilir basınçlı ekipmanın

oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak tedbirler konusunda yetkili kuruluş ile işbirliği yapmak

zorundadır.

(7) İmalatçı, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanıcılara

sağlamalıdır.

Yetkili temsilci

MADDE 6 – (1) İmalatçı, yazılı bir vekâlet ile yetkili bir temsilci atayabilir. Bu Yö-

netmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile teknik

dosyanın hazırlanması, yetkili temsilciye verilecek vekâletin konusu olamaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan vekâleten aldığı görevleri yerine getirmekle yükümlü-

dür. Vekâlet, yetkili temsilcinin en az aşağıdaki görevleri yerine getirmesine olanak vermeli-

dir.

a) Yetkili kuruluşun kontrolü amacıyla, teknik dosyayı ADR’de imalatçılar için belir-

lenmiş olan asgari süre boyunca muhafaza etmek,

b) Yetkili kuruluşun gerekçeli talebi halinde, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunu

gösterecek tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve/veya talep edilen dilde sağlamak,

c) Yetkili kuruluşun talebi üzerine, vekâlet kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanın

oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak tedbirler konusunda yetkili kuruluş ile işbirliği yap-

mak.

(3) Yetkili temsilcinin kimliği ve adresi, ADR’de belirtilen uygunluk sertifikasında yer

almalıdır.

(4) Yetkili temsilci, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kul-

lanıcılara sağlamalıdır.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) İthalatçı, sadece ADR ve bu Yönetmeliğe uygun olan taşınabilir ba-

sınçlı ekipmanı piyasaya arz eder.
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(2) İthalatçı, taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasaya arz etmeden önce uygunluk değer-

lendirme prosedürünün imalatçı tarafından yerine getirildiğini güvence altına almalıdır. İtha-

latçı, imalatçının teknik dosyayı hazırladığını, taşınabilir basınçlı ekipmanın Pi işaretine sahip

olduğunu ve beraberinde ADR’de belirtilen uygunluk sertifikasının olduğunu güvence altına

almalıdır.  İthalatçı, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına

dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı

ekipmanı, uygunluğu sağlanana kadar piyasaya arz edemez.  Buna ilaveten ithalatçı, taşınabilir

basınçlı ekipmanın risk oluşturduğu hallerde, imalatçıyı ve yetkili kuruluşu konu ile ilgili olarak

bilgilendirmelidir.

(3) İthalatçı, ismini ve kendileriyle temas kurulabilecek irtibat adresini, ADR’de belir-

tilen uygunluk sertifikasında veya sertifikanın ekinde bulunmasını sağlamalıdır.

(4) İthalatçı, taşınabilir basınçlı ekipman kendi sorumluluğunda iken, depolama veya

nakliye koşullarının, ekipmanın ADR’de belirtilen gereklere uygunluğunu tehlikeye sokma-

masını temin etmek zorundadır.

(5) İthalatçı, piyasaya arz ettiği taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetme-

liğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi duru-

munda, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygun hale getirilmesi için acilen gerekli düzeltici faa-

liyetleri yerine getirmeli, piyasadan geri çekmeli veya toplatmalıdır. Bununla birlikte, taşınabilir

basınçlı ekipmanın bir risk içermesi durumunda, imalatçıyı ve ekipmanın piyasaya arz edildiği

ülkenin ulusal yetkili kuruluşunu haberdar edilebilmesi amacıyla, özellikle uygunsuzluk ve

alınan düzeltici önlemler başta olmak üzere, gerekli ayrıntılı bilgiyi ivedilikle Bakanlığa iletmek

zorundadır. İthalatçı, tüm bu uygunsuzluk durumlarını ve düzeltici faaliyetleri kayıt altına al-

mak zorundadır.

(6) İthalatçı, imalatçı için ADR’de belirlenmiş olan asgari süre zarfında, yetkili kuru-

luşun kontrolü için teknik dosyanın bir kopyasını muhafaza etmek ve bu kuruluşun talebi ha-

linde teknik dosyanın bir kopyasını sunmak üzere hazır bulundurmak zorundadır.

(7) İthalatçı, yetkili kuruluşun gerekçeli talebi halinde, taşınabilir basınçlı ekipmanın

uygunluğunu gösterecek tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve/veya talep edilen dilde sağlamalıdır.

Yetkili kuruluşun talebi üzerine, piyasaya arz ettiği taşınabilir basınçlı ekipmanın oluşturduğu

riskleri ortadan kaldıracak tedbirler konusunda yetkili kuruluş ile işbirliği yapmak zorundadır.

(8) İthalatçı, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanıcılara

sağlamalıdır.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Dağıtıcı, sadece ADR ve bu Yönetmenliğe uygun olan taşınabilir ba-

sınçlı ekipmanı piyasada bulundurur. Dağıtıcı taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasada bulundur-

madan önce, taşınabilir basınçlı ekipmanın Pi işaretine sahip olduğunu, ADR’de belirtilen uy-

gunluk sertifikası ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen irtibat bil-

gilerinin taşınabilir basınçlı ekipman ile birlikte bulunduğunu teyit etmek zorundadır. Dağıtıcı,
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taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip

olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanı uygun-

luğu sağlanana kadar piyasada bulunduramaz. Buna ilaveten dağıtıcı, taşınabilir basınçlı ekip-

manın risk oluşturduğu hallerde, imalatçıyı veya ithalatçıyı ve aynı zamanda yetkili kuruluşu

konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır.

(2) Dağıtıcı, taşınabilir basınçlı ekipman kendi sorumluluğunda iken, depolama veya

nakliye koşullarının, ekipmanın ADR’de belirtilen gereklere uygunluğunu tehlikeye atmamasını

sağlamak zorundadır.

(3) Dağıtıcı, piyasada bulunmasını sağladığı taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya

bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit et-

mesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygun hale getirilmesi için acilen gerekli dü-

zeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinden, gerekli görüldüğü takdirde taşınabilir basınçlı ekip-

manın piyasadan geri çekildiğinden veya toplatıldığından emin olmalıdır. Ayrıca, taşınabilir

basınçlı ekipmanın bir risk içermesi durumunda dağıtıcı, ilgili imalatçı veya ithalatçıyı ve ekip-

manın piyasaya arz edildiği ülkenin ulusal yetkili kuruluşun haberdar edilebilmesi amacıyla

özellikle uygunsuzluk ve alınan düzeltici önlemler başta olmak üzere, gerekli ayrıntılı bilgiyi

ivedilikle Bakanlığa iletmek zorundadır. Dağıtıcı, tüm bu uygunsuzluk durumlarını ve düzeltici

faaliyetleri kayıt altına almak zorundadır.

(4) Dağıtıcı, yetkili kuruluşun gerekçeli talebi halinde, taşınabilir basınçlı ekipmanın

uygunluğunu gösterecek tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve/veya talep edilen dilde sağlamalıdır.

Yetkili kuruluşun talebi üzerine, piyasada bulundurduğu taşınabilir basınçlı ekipmanın oluş-

turduğu riskleri ortadan kaldıracak tedbirler konusunda yetkili kuruluş ile işbirliği yapmak zo-

rundadır.

(5) Dağıtıcı, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanıcılara

sağlamalıdırlar.

Mal sahibinin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Mal sahibi, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR’de belirtilen periyodik

muayene gerekleri dahil, ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip ol-

ması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanı uygunluğu

sağlanana kadar bulunduramaz veya kullanamaz. Buna ilaveten mal sahibi, taşınabilir basınçlı

ekipmanın risk oluşturduğu hallerde, dağıtıcıyı, imalatçıyı veya ithalatçıyı ve aynı zamanda

yetkili kuruluşu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır. Mal sahibi, tüm bu uygun-

suzluk durumlarını ve düzeltici faaliyetleri kayıt altına almak zorundadır.

(2) Mal sahibi, taşınabilir basınçlı ekipman kendi sorumluluğunda iken, depolama veya

nakliye koşullarının, ekipmanın ADR’de belirtilen gereklere uygunluğunu tehlikeye atmamasını

sağlamak zorundadır.
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(3) Mal sahibi, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanı-

cılara sağlamalıdır.

(4) Bu madde, taşınabilir basınçlı ekipmanı, kendi kişisel veya evsel kullanımında ya

da kişisel veya sportif aktivitelerde kullanma niyetinde olan kullanıcıya uygulanmaz.

Kullanıcının yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Kullanıcı, sadece ADR ve bu Yönetmelikte belirlenen gereklere uy-

gun taşınabilir basınçlı ekipmanı kullanmak zorundadır.

(2) Kullanıcı, taşınabilir basınçlı ekipmanın risk oluşturduğu hallerde, mal sahibini ve

aynı zamanda yetkili kuruluşu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır.

İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

MADDE 11 – (1) İthalatçı veya dağıtıcı, kendi adı veya tescilli markasıyla taşınabilir

basınçlı ekipmanı piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bulunan taşınabilir

basınçlı ekipmanın ilgili gereklere uygunluğunu etkileyecek şekilde tadil etmesi durumunda,

bu Yönetmelik kapsamında imalatçı olarak kabul edilir ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ge-

reğince imalatçının yükümlülüklerine tabidir.

Ekonomik tarafların tanımlanması

MADDE 12 – (1) Ekonomik taraflar, talep edilmesi halinde, yetkili kuruluşa aşağıda

belirtilen bilgileri en az 10 yıl boyunca temin etmek zorundadır.

a) Taşınabilir basınçlı ekipmanı kendilerine tedarik eden ekonomik tarafı,

b) Taşınabilir basınçlı ekipmanı kendilerinin tedarik ettiği ekonomik tarafı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanın Uygunluğu

Taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğu ve değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen taşınabilir basınçlı ekipman, ADR ve bu Yönetmeliğin üçüncü ile dördüncü bölüm-

lerinde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai

kontrol gereklerini karşılamalıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen taşına-

bilir basınçlı ekipmanın imalatına konu olan belgelendirme gereklerine uyması zorunludur.

Ekipman, ADR ve bu Yönetmeliğin 3 üncü ile 4 üncü bölümlerinde belirtilen periyodik mua-

yene, ara muayene ve istisnai kontrole tabi tutulmalıdır.

(3) Bir onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan uygunluk değerlendirme ve uygunlu-

ğun yeniden değerlendirilmesi sertifikaları ile periyodik muayene, ara muayene ve istisnai

kontrol raporları geçerli kabul edilir. Yeniden doldurulabilen taşınabilir basınçlı ekipmanın sö-

külebilir parçaları için gerektiğinde ayrı bir uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır.
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Uygunluğun yeniden değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nden önce

imal edilip hizmete alınan ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi, bu Yönet-

meliğin Ek-III’ünde yer alan uygunluğun yeniden değerlendirilmesi yöntemine uygun olarak

gerçekleştirilir. Pi işareti bu Yönetmeliğin Ek-III’üne uygun olarak iliştirilir.

Pi işareti ile ilgili genel ilkeler

MADDE 15 – (1) Pi işareti sadece imalatçı tarafından veya bu Yönetmeliğin Ek-III’ün-

de belirtildiği şekilde uygunluğun yeniden değerlendirilmesi durumunda iliştirilir. Epsilon işa-

retine sahip gaz tüplerine, Pi işareti sadece onaylanmış kuruluş tarafından veya onaylanmış

kuruluş gözetiminde iliştirilir.

(2) Pi işareti sadece aşağıda yer alan taşınabilir basınçlı ekipmanlara iliştirilir.

a) ADR ve bu Yönetmelikteki uygunluk değerlendirme gereklerini karşılayan taşınabilir

basınçlı ekipmanlar,

b) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen uygunluğun yeniden değerlendirilme

gereklerini karşılayan taşınabilir basınçlı ekipmanlar.

(3) Bu işaret başka hiçbir taşınabilir basınçlı ekipmana iliştirilemez.

(4) İmalatçı, Pi işareti iliştirmekle veya iliştirilmesini sağlamakla, taşınabilir basınçlı

ekipmanının ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen tatbik edilebilir olan tüm gereklere uygunlu-

ğunun sorumluluğunu üstlendiğini gösterir.

(5) Bu Yönetmeliğin amacı bakımından Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR

ve bu Yönetmelikte belirtilen tatbik edilebilir gereklere uygunluğunu gösteren yegâne işarettir.

(6) Taşınabilir basınçlı ekipmana, Pi işaretinin anlam ve şekli bakımından üçüncü kişi-

lerin yanlış anlamalarına yol açabilecek marka, işaret veya ibareler iliştirilemez. Taşınabilir

basınçlı ekipmana iliştirilmesi gereken diğer işaretler, Pi işaretinin görünebilirliğini, okunabi-

lirliğini ve anlamını etkilememelidir.

(7) Yeniden doldurulabilen taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu

olan sökülebilir parçaları Pi işareti taşımalıdır.

Pi işaretinin iliştirilmesi için kurallar ve şartlar

MADDE 16 – (1) Pi işareti aşağıda belirtilen sembol ve şekilden oluşmaktadır.

31 Aralık 2012 – Sayı : 28514 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9



(2) Pi işaretinin asgari yüksekliği 5 mm olmalıdır. Çapı 140 mm veya daha düşük olan

taşınabilir basınçlı ekipmanda bu işaretin asgari yüksekliği 2,5 mm olmalıdır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrada verilen ölçeklendirilmiş çizimdeki oranlar korunmalı-

dır. Ölçeklendirme işaretin bir parçası değildir.

(4) Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisinin ya da bilgi plakasının yanı sıra

yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sö-

külebilir parçalarına da görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştirilir.

(5) Pi işareti, yeni taşınabilir basınçlı ekipmana veya yeniden doldurulabilir taşınabilir

basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına, piyasaya arz

edilmeden önce iliştirilmek zorundadır.

(6) Pi işaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası

takip etmelidir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası onaylanmış kuruluşun kendisi veya ta-

limatları doğrultusunda imalatçı tarafından iliştirilmelidir.

(7) Periyodik muayene veya uygun olduğu hallerde ara muayene tarihine, periyodik

muayeneden sorumlu olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası eşlik etmelidir.

(8) Epsilon işaretine sahip olup, Pi işareti taşımayan gaz tüplerine, bu Yönetmelik ge-

rekliliklere göre ilk periyodik muayene yapıldığında,  onaylanmış kuruluşun kimlik numarası

Pi işaretinden sonra gelecek şekilde iliştirilmelidir.

Taşınabilir basınçlı ekipmanın serbest dolaşımı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 27 nci ve 29 uncu maddelerindeki tedbirler ve 4703

sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hüküm-

leri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik gereklerini karşılayan taşınabilir basınçlı ekipmanın

serbest dolaşımı, piyasada bulunması veya kullanımı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engel-

lenemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar

Yetkili kuruluş

MADDE 18 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, görevlendiril-

mesi ve takibi için gerekli yöntemlerin oluşturulmasından sorumlu yetkili kuruluştur. Bakanlık,

bu Yönetmeliğin uygulaması bakımından onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi ve izlen-

mesi faaliyetleri için ulusal akreditasyon kurumuna görev verebilir.

Yetkili kuruluşa dair esaslar

MADDE 19 – (1) Onaylanmış kuruşları görevlendiren ve bunların gözetimi ile dene-

timini yapan Bakanlık;

a) İdareci ve personelinin, onaylanmış kuruş adayları ile herhangi bir çıkar ilişkisinin

bulunmaması,

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2012 – Sayı : 28514 (4. Mükerrer)

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



b) İlgili birimlerinin, bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanması ve

çalışması,

c) Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesine ilişkin tüm kararların yetkin personelce

alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan per-

sonelden farklı olması,

ç) Onaylanmış kuruluşlara ilişkin yeterlilik incelemesi yapan veya karar alan hiçbir bi-

riminin, idarecisinin ve personelinin, başta danışmanlık hizmeti olmak üzere uygunluk değer-

lendirme kuruluşları tarafından ticari ve rekabetçi bir temelde yürütülen faaliyetleri sunmama-

ları veya sağlamamaları,

d) İdareci ve ilgili personelinin elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumaları,

e) İdareci ve ilgili personelinin görevlendirdikleri onaylanmış kuruluşların gözetimini

uygun bir şekilde yapacak yetkinlik, nitelik ve nicelikte olmaları,

amacıyla gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

(2) Bakanlık, ilgili ekonomik tarafların bu Yönetmeliğin ikinci ve beşinci bölümlerinde

belirtilen hükümlere uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Bakanlık aynı zamanda

13 üncü maddeden 16 ncı maddeye kadar olan maddelerle ilgili olarak gerekli uygulama ted-

birlerini alır.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 20 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuru-

luşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlen-

dirme, bildirme ve denetleme esasları ile bu esaslarda meydana gelen değişiklikleri Ekonomi

Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili gerekler

MADDE 21 – (1) Bakanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, ADR ve

bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri sağlamak zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluş ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmalı ve tüzel kişiliğe

haiz olmalıdır.

(3) Onaylanmış kuruluş, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve bu Yönetmeliğin 28 inci

maddesinde belirtilen faaliyetlere katılmalı veya temsil edilmelidir. Bu kapsamda yapılan ça-

lışmalar konusunda değerlendirme faaliyetinde bulunan personelini bilgilendirmeli ve burada

alınan kararlar ile hazırlanan dokümanları rehber kılavuz olarak kullanmalıdır.

Görevlendirme için başvuru

MADDE 22 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından

onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyenler, görevlendirme için Bakanlığa başvu-

rur.
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(2) Başvuruda aşağıdaki hususlar belirtilmelidir.

a) Onaylanmış kuruluş adayının, uygunluk değerlendirme, periyodik muayene, ara mua-

yene, istisnai kontrol ve uygunluğun yeniden değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetler,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen faaliyetler ile ilgili yöntemler,

c) Kuruluşun yetkin olduğu taşınabilir basınçlı ekipmanlar,

ç) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen vasıflara sahip olduğunu tasdik eden

ulusal akreditasyon kurumu tarafından düzenlenmiş akreditasyon belgesi.

Görevlendirme yöntemi

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki gerekleri yerine getiren ku-

ruluşlar onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

(2) Bakanlık görevlendirme yeterliliği bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı vasıtası

ile Komisyona bildirir.

(3) Bildirim, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususları

da kapsar.

(4) Onaylanmış kuruluşa kimlik numarası tahsis edilmesini müteakip, görevlendirildiği

Resmî Gazete’de ilan edildikten sonra onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunabilir.

(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirme kapsamı veya statüsündeki deği-

şiklikleri Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona bildirir.

(6) ADR’ye uygun yapılan kuruluş içi denetim hizmetleri bildirime tabi değildir.

Görevlendirmedeki değişiklikler

MADDE 24 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin

gereklerinin devamlılığını sağlayamadığı veya sorumluluklarını yerine getiremediği konusunda

kanaate veya bilgiye sahip olması durumunda onaylanmış kuruluşun yetkilerini, kusurun cid-

diyeti oranında kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık bu

durumu Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona bildirir.

(2) Faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş statüsüne son verilen veya

kendi isteği ile faaliyetine son veren onaylanmış kuruluş, faaliyette bulunduğu dönemde yapmış

olduğu uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette

bulunan başka bir onaylanmış kuruluşa protokol ile devreder veya Bakanlığın talep etmesi ha-

linde, Bakanlığa sunmak üzere 10 yıl boyunca muhafaza eder.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin sorgulanması

MADDE 25 – (1) Bakanlık veya Komisyon onaylanmış kuruluşun yeterliliği veya bu

yeterliliğin sürdürüldüğüne dair şüphelerin oluşması halinde araştırma ve inceleme yapar. Bu

durumda onaylanmış kuruluş, talep edilen tüm bilgi ve belgeleri talep edilen sürede Bakanlığa

sunar.

Onaylanmış kuruluşların faaliyet yükümlülükleri

MADDE 26 – (1) Onaylanmış kuruluş, görevlendirildiği kapsam dahilinde uygunluk

değerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrolleri ADR’de belirtilen

prosedürlere uygun olarak yerine getirir.
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(2) Onaylanmış kuruluş uygunluğun yeniden değerlendirilmesini bu Yönetmeliğin

Ek-III’üne uygun olarak yerine getirir.

(3) Görevlendirilen onaylanmış kuruluş, görevlendirildiği kapsam dahilinde, Türkiye

dışında da faaliyette bulunabilir. Onaylanmış kuruluş Türkiye dışındaki faaliyetleri kapsamında

da Bakanlığa karşı sorumludur. Üye ülkeler tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar,

görevlendirildikleri kapsam dahilinde, Türkiye’de faaliyette bulunabilirler.

Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülükleri

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluşlar aşağıdaki durumlarda Bakanlığa bilgi vermek

zorundadır.

a) Belge verilmesinin reddedilmesi, belgenin kısıtlanması, askıya alınması veya geri

çekilmesi,

b) Görevlendirmenin kapsam ve koşullarını etkileyen haller,

c) Faaliyetlerine ilişkin Bakanlığın bilgi talepleri,

ç) Talep edilmesi halinde, görevlendirildikleri kapsam dahilindeki faaliyetler ve taşe-

ronluk, yurtdışı faaliyetleri dahil diğer faaliyetler hakkındaki bilgiler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen, aynı taşınabilir

basınçlı ekipman için benzer uygunluk değerlendirme, periyodik muayene, ara muayene ve is-

tisnai kontrol faaliyetlerinde bulunan diğer onaylanmış kuruluşlara olumsuz sonuçlanan ve

talep edilmesi halinde olumlu sonuçlanan uygunluk değerlendirme işlemleri hakkında bilgi

vermek zorundadır.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 28 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan onaylanmış

kuruluşlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlar. Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlık ve

Komisyon tarafından oluşturulan komite ve çalışma gruplarına katılım sağlar veya temsil edi-

lirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Korunma Önlemleri

Taşınabilir basınçlı ekipmanların oluşturduğu risklerin ulusal seviyede değerlen-

dirilmesi

MADDE 29 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipma-

nın, kişilerin sağlık ve emniyeti ile diğer kamu yararlarını tehlikeye düşürdüğüne yönelik bir

riskin varlığı konusunda şüpheye sahip olması veya bu kapsamda üye ülkelerden bildirim

alması durumunda, söz konusu taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili bu Yönetmelikte belirtilen

tüm gereklilikleri kapsayacak bir değerlendirmede bulunur. Gerektiğinde, ilgili ekonomik ta-

rafların mülklerine giriş ve numune alınması da dahil, ilgili ekonomik taraflar Bakanlık ile iş-

birliği yapmak zorundadır. Bakanlığın bu değerlendirme sonucunda taşınabilir basınçlı ekip-

manın ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadığına karar vermesi duru-

munda, ilgili ekonomik taraflar, öngörülen risk ile orantılı olarak taşınabilir basınçlı ekipmanın
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bahse konu gereksinimleri karşılamasına yönelik gerekli tüm düzeltici faaliyetlerin yapılması,

taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasadan geri çekme veya makul bir süre içinde toplatma gibi

Bakanlığın taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorundadırlar. Bakanlık değerlendirme

sonucunu ilgili onaylanmış kuruluşa bildirir. Bakanlığın ilgili ekonomik taraflara yönelik dü-

zeltici faaliyet, piyasadan geri çekme veya toplatma gibi taleplerinde, 2/10/2012 tarihli ve

28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Göze-

timi ve Denetimi Yönetmeliği, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve

16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan CE İşareti

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun ülke sınırları ile sınırlı olmadığı durumlarda, değerlen-

dirme sonucunu ve ilgili ekonomik tarafın alması gereken tedbirler ile ilgili Ekonomi Bakanlığı

vasıtasıyla Komisyona bilgi verir.

(3) İlgili ekonomik taraflar piyasada bulundurdukları taşınabilir basınçlı ekipmanlar ile

ilgili tüm uygun düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğini doğrulamalıdır.

(4) İlgili ekonomik tarafların Bakanlığın uygun gördüğü makul süre zarfında düzeltici

faaliyetleri yeterince yerine getirmemeleri durumunda, Bakanlık taşınabilir basınçlı ekipmanın

piyasaya arzını yasaklama veya kısıtlama ile ekipmanı piyasadan geri çekme ve toplatma gibi

geçici tedbirleri alır. Bu durumda Bakanlık gecikmeksizin Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Ko-

misyona bilgi verir.

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

olmayan taşınabilir basınçlı ekipmanın tanımlanması için gerekli verileri, ekipmanın menşei,

öne sürülen uygunsuzluğun niteliği ve ilişkili riskleri, alınan ulusal tedbirlerin niteliği ile süresi

ve ilgili ekonomik tarafça öne sürülen argümanları içermelidir. Bilgilendirmede özellikle uy-

gunsuzluğun;

a) Taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen kişilerin sağlık ve

güvenliği veya kamu yararının korunması ile ilgili gerekliliklere uygunluğunun sağlanması ko-

nusundaki yetersizliğinden veya

b) ADR’de atıfta bulunulan standart veya teknik kodların yetersizliğinden veya

ADR’nin diğer hükümlerinin yetersizliğinden kaynaklandığı,

belirtilir.

(6) Bakanlığa ulaşan bildirimlerde, herhangi bir üye ülkenin taşınabilir basınçlı ekip-

manın uygunsuzluğuna ilişkin başlattığı prosedür ile ilgili olarak Bakanlığın aldığı herhangi

bir tedbiri, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunsuzluğu ile ilgili sahip olduğu ek bilgileri ve

yapılan bildirime karşı itirazı ve anlaşmazlık olması durumunda, bu hususu Ekonomi Bakanlığı

vasıtası ile Komisyona bildirir.
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(7) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında Komisyona yapılan bildirimden itibaren

2 aylık zaman zarfında Komisyon veya herhangi bir üye ülkeden alınan geçici tedbirler konu-

sunda itiraz gelmemesi durumunda, alınan geçici tedbirler kalıcı hale gelir.

(8) Bakanlık taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasadan geri çekilmesi gibi ekipmanla il-

gili uygun kısıtlayıcı tedbirleri gecikmeden alır.

Depolama ve kullanım yeri şartları

MADDE 30 – (1) Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların orta ve uzun vadeli de-

polama ve kullanım yeri şartlarını belirleyebilir. Ancak, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisi

için ek şartlar belirlenmez.

AB tarafından uygulanan korunma önlemleri

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrala-

rındaki hükümler kapsamında Bakanlık tarafından alınan tedbirlerin sonucunda, alınan tedbirler

ile ilgili üye ülkelerden veya Komisyondan gelecek itiraza binaen, komisyon tarafından yapı-

lacak değerlendirmede, ilgili ekonomik taraflar Bakanlık ve Komisyonla işbirliği yapmak zo-

rundadır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki prosedürün bir üye ülke tarafından yerine getiril-

mesi neticesinde Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede, alınan tedbirler ile ilgili ka-

rarın haklılığının teyit edilmesi durumunda, Bakanlık gerekli tedbirleri iç piyasada uygular.

Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında Komisyon tarafından yapılan araştırma neticesinde

Bakanlığın almış olduğu tedbirin AB’nin bağlayıcı mevzuatı ile çeliştiğine dair karar verilmesi

durumunda Bakanlık alınan tedbir kararını geri çekebilir.

Mevzuata uygun ancak sağlık ve güvenlik riski taşıyan taşınabilir basınçlı ekip-

manlar

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre bir de-

ğerlendirme yapıldığında, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR ve bu Yönetmeliğin hükümlerine

uygun olmasına rağmen, Bakanlık söz konusu ekipmanın kişi sağlığı ve güvenliği ile diğer ka-

mu yararının korunmasına karşı risk taşıdığını belirlemesi halinde, ilgili ekonomik taraftan ta-

şınabilir basınçlı ekipmanın piyasaya arz edildiğinde söz konusu riskleri taşımaması, ürünün

piyasadan geri çekilmesi veya makul bir süre içinde toplatılması gibi, riskin niteliğine uygun

öngörülen bütün tedbirlerin alınmasını ister.

(2) Ekonomik taraf, düzeltici faaliyetlerin piyasada mevcut bulunan veya kullanımda

olan tüm taşınabilir basınçlı ekipmanları kapsadığına emin olmalıdır.

(3) Bakanlık konu ile ilgili Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu bilgilendirir. Bu

bilgilendirme, özellikle bahse konu taşınabilir basınçlı ekipmanın tanımlanması için gerekli

olan bilgileri, ekipmanın menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riskin niteliği ve alınan ulusal

tedbirlerin niteliği ile süresi hakkında tüm mevcut ayrıntıları kapsar.
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(4) Alınan ulusal tedbir konusunda Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede,

ilgili ekonomik taraflar Komisyon ile işbirliği yapmak zorundadır.

(5) Bakanlığa iletilen Komisyon değerlendirme neticesi, ilgili ekonomik taraflara bil-

dirilir.

Uygunsuzluk

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla, Bakanlığın aşağıdaki bulgulardan birini tespit etmesi durumunda, ilgili ekonomik taraf

söz konusu uygunsuzluğun sona erdirme talebini gecikmeksizin yerine getirir.

a) Pi işaretinin bu Yönetmeliğin 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerini ihlal edecek şekilde

iliştirilmiş olması,

b) Pi işaretinin iliştirilmemiş olması,

c) Teknik dokümanın bulunmaması veya eksik olması,

ç) ADR ve bu Yönetmeliğin gereklerinin yerine getirilmemiş olması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık

taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasada bulunmasının yasaklanması veya kısıtlanması yahut

piyasadan geri çekilmesi ya da toplatılması için gerekli tüm uygun önlemleri alır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ek-II ile ilgili hükümler

MADDE 34 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin eki Ek-II’deki geçici hükümleri kalıcı

hale getirmesi durumunda, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona

bilgi verir.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sa-

yılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri

uygulanır.

Atıflar

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesince yürürlükten kaldırılan Yönet-

meliklere yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Eşdeğerliliğin kabul edilmesi

MADDE 37 – (1) Yürürlükten kaldırılan Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüp-

lerine Dair Yönetmelik (84/525/AT), Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı

Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/526/AT) ve Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz

Tüplerine Dair Yönetmelik (84/527/AT)’e göre taşınabilir basınçlı ekipmanlar için verilen onay

sertifikaları ve Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre verilen AT
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tasarım inceleme sertifikaları, ADR’de belirtilen tip onay sertifikalarıyla eşdeğer olarak kabul

edilir ve onay sertifikaları ile AT tasarım inceleme sertifikaları, ADR’de belirtilen tip onayla-

rının zaman sınırlı tanınmasına ilişkin hükümlerine tabidir.

(2) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin 4 üncü maddesinin

üçüncü fıkrasında belirtilen ve aynı maddenin beşinci fıkrasına göre 22/1/2007 tarihli ve 26411

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)’nde belirtilen

işareti taşıyan vanalar ve aksesuarların kullanılmasına devam edilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 38 – (1) 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Di-

kişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/525/AT), 1/3/2001 tarihli

ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alüminyum

Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/526/AT), 25/1/2001 tarihli ve 24298 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönet-

melik (84/527/AT), 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı

Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik

(76/767/AT) ve 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Ba-

sınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Sınıf 2 dışındaki tehlikeli maddeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümleri Ek-I’de belirtilen UN 1745,

UN 1746 ve UN 2495 numaralı tehlikeli maddelerin nakliyesinde kullanılan basınçlı ekipman-

lar, vanalar ve bunların diğer aksesuarları için 1/7/2013 tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Ek-II

Geçici Hükümler

1. Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanlar kapsamında, diğer ekipmanlara bağlanması

öngörülen aparat ve renk kodları ile ilgili ulusal hükümleri, kullanım ile ilgili standartlar

ADR’ye ekleninceye kadar sürdürebilirler.

2. Ortam sıcaklığının sürekli olarak  -20 °C nin altında olan bölgelerde, ADR’de verilen

iklim bölgeleriyle ilgili uygun referans sıcaklıkları hakkındaki hükümler birleştirilene kadar,

tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında, taşınabilir basınçlı ekipmanlar için kullanılan

malzemenin çalışma sıcaklığı ile ilgili çok daha katı standardlar uygulanabilir. Bu durumda

doğrudan güvenlik işlevine sahip sökülebilir parçalar da dahil, taşınabilir basınçlı ekipmanın

Pi işaretlemesinde onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını “ – 40 °C ” ibaresi veya Bakanlık

tarafından belirlenecek diğer işaretler takip etmelidir.

Ek-III

Uygunluğun Yeniden Değerlendirme Yöntemi

1. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin zorunlu uygulamaya

girmesinden önce imal edilip ve hizmete alınan bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (c) bendinde

belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun yeniden değerlendirmesi, yeniden de-

ğerlendirme sırasında ürüne tatbik edilebilir olan ADR ve bu Yönetmelikteki ilgili hükümlerle

uyumlu olmasını doğrulama yöntemi bu ekte belirtildiği gibi olacaktır.

2. Mal sahibi veya kullanıcı, uygunluğun yeniden değerlendirmesinde bulunmak üzere

EN ISO/IEC 17020:2004 standardı kapsamında A Tipi Muayene Kuruluşu vasfına sahip onay-

lanmış kuruluşa, ekipmanın kesin biçimde tanımlanmasını sağlayan gerekli bilgileri (menşei,

tasarım kuralları ve asetilen tüpler için gözenekli maddenin ayrıntıları) sağlar. Bu bilgi, uygun

olduğu durumda, kullanım ile ilgili belirlenmiş kısıtlamaları ve olası hasar veya gerçekleştiril-

miş onarımlarla ilgili her türlü bilgiyi içermelidir.

3. Uygunluğun yeniden değerlendirmesi için A Tipi muayene kuruluşu, taşınabilir ba-

sınçlı ekipmanın, en az ADR’de belirtilen taşınabilir basınçlı ekipman kadar güvenlik seviye-

sine sahip olup olmadığını değerlendirecektir. Değerlendirme, bu Ek’in 2 nci maddesine göre

sağlanan bilgiler esasına göre yapılacak ve gerektiğinde ilave muayeneler gerçekleştirilecektir.

4. Bu Ek’in 3 üncü maddesindeki değerlendirme sonuçları tatmin edici ise, taşınabilir

basınçlı ekipman ADR’de belirtilen periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Bu periyodik mua-

yenenin gereksinimleri karşılanırsa Pi işareti, 15 inci maddenin birinci ve beşinci fıkralarına

uygun olarak periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluş tarafından veya onun göze-

timinde iliştirilecektir. Pi işaretini, periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluşun kim-

lik numarası izleyecektir. Periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluş, bu Ek’in 6 ncı

maddesine uygun olarak yeniden değerlendirme sertifikası verecektir.
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5. Tip uygunluğunun bu Ek’in 3 üncü maddesine uygun olarak, uygunluğun yeniden

değerlendirilmesinden sorumlu A Tipi onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirilmiş ve tip

yeniden değerlendirme sertifikası verilmiş olması koşuluyla Bakanlık, basınçlı ekipmanın seri

olarak imal edildiği durumlarda, vanaları ve taşıma için kullanılan diğer aksesuarlar da dahil

olmak üzere basınçlı ekipmanın tek tek yeniden değerlendirilmesine, ilgili taşınabilir basınçlı

ekipmanın periyodik muayenesi için görevlendirilen bir onaylanmış kuruluş tarafından yapıl-

ması konusunda yetki verebilir. Pi işaretini, periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuru-

luşun kod numarası izleyecektir.

6. Bütün durumlarda periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluş, en azından

aşağıdaki hususları içeren yeniden değerlendirme sertifikası verecektir;

a) Sertifikayı veren onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ve farklı olması durumunda

bu Ek’in 3 üncü maddesine uygun olarak uygunluğun yeniden değerlendirilmesinden sorumlu

olan A Tipi onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını;

b) Bu Ek’in 2 nci maddesinde belirtilen mal sahibi ve kullanıcının adı ve adresi,

c) Bu Ek’in 5 inci maddesindeki prosedürün uygulanması durumunda tip yeniden de-

ğerlendirme sertifikasını tanımlayan veriler,

ç) Pi işaretinin uygulandığı durumda, en azından seri numarası veya numaralarını içeren

taşınabilir basınçlı ekipmanın tanımlanmasını sağlayan verileri ve,

d) Düzenleme tarihi.

7. Tip yeniden değerlendirme sertifikası düzenlenir. Bu Ek’in 5 inci maddesindeki pro-

sedürün uygulandığı durumda uygunluğun yeniden değerlendirilmesinden sorumlu A tipi mua-

yene kuruluşu, en az aşağıdaki hususları içeren tip yeniden değerlendirme sertifikasını vere-

cektir:

a) Sertifikayı veren onaylanmış kuruluşun kimlik numarası,

b) İmalatçının ve özgün tip onayı sahibinin imalatçı olmaması durumunda yeniden de-

ğerlendirilen taşınabilir basınçlı ekipmanın özgün tip onayı sahibinin adı ve adresi,

c) Seriye ait taşınabilir basınçlı ekipmanı tanımlayan veriler,

ç) Düzenleme tarihi,

d) “Bu sertifika taşınabilir basınçlı ekipmanın veya bu ekipmanın parçalarının imalatına

yetki vermez” yazısı.

8. Pi işareti iliştirerek veya iliştirmesini sağlayarak mal sahibi veya kullanıcı, taşınabilir

basınçlı ekipmanın yeniden değerlendirme zamanında geçerli olan ADR ve bu Yönetmelikte

belirtilen tüm geçerli gereksinimlere uyumluluğu konusunda sorumluluk üstlenmektedir.

9. Uygun olduğu yerde Ek-II’nin 2 nci maddesi dikkate alınacak ve bu Ek’te öngörülen

soğuk markalama da uygulanacaktır.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Yer-

leri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, ikinci ve üçüncü

fıkralarının (ç) bentleri ile beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin; geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen

“1/1/2013” ibaresi “31/12/2013” şeklinde, “31/1/2013” ibaresi  “31/1/2014” şeklinde, üçüncü

fıkrasında geçen “1/1/2013” ibaresi “1/7/2013” şeklinde, yedinci fıkrasında geçen “1/1/2013”

ibaresi “31/12/2013” şeklinde, dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Mevcut pazar yerlerinde satılacak mallara ilişkin liste, 1/7/2013 tarihine kadar be-

lediye encümenince belirlenir.”

“(9) Pazar yerlerinin işletim yetkisinin kısmen veya tamamen devrini içeren metinler

ile mevcut pazar yerlerindeki tahsisler, 31/12/2014 tarihine kadar ilgili gerçek veya tüzel kişi-

lerin de hakları gözetilerek belediyelerce bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.”

“(13) 18 inci maddenin birinci fıkrasına göre üreticiler tarafından yapılacak bildirim,

yıllık olarak 31/12/2016 tarihine kadar yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1” ve “EK-4” ekteki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/7/2012 28351
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve
Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dokuzuncu fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Bakanlık, birinci fıkrada öngörülen asgari ödenmiş sermaye ile teminat miktarını
yarısına kadar artırmaya veya dörtte birine kadar azaltmaya yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
geçen “kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da” ibaresi yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Aralık”
ibaresi “Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Altıncı ve sekizinci fıkralarda belirtilen ilgili meslek örgütü görüşü, hal yönetim

birimine beş iş günü içinde bildirilir. Bu süre içinde görüş verilmemesi halinde olumlu görüş
verilmiş sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Bakanlık akdedilecek protokoller çerçevesinde, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen

konularda Bankadan her türlü desteği alabilir ve işbirliğinde bulunabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin yedinci fıkrasında geçen “madde-

sinin birinci fıkrasının (c) bendine” ibaresi “maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki “hal zabıta-

sınca” ibaresi “hal yöneticisi ya da hal zabıtası ve/veya hal yöneticisince görevlendirilen diğer
personelce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Çeşitli ve Son Hükümler”e ilişkin bölüm
başlığındaki “Sekizinci” ibaresi “Dokuzuncu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin; geçici 1 inci maddesinin; yedinci, yirmi beşinci, yirmi
altıncı, yirmi yedinci fıkralarında geçen “1/1/2013” ibareleri “1/7/2013”, on yedinci fıkrasında
geçen “üç ay içinde” ibaresi “1/7/2013 tarihine kadar”, yirminci fıkrasındaki “ üç ay içinde ”
ibaresi “31/12/2014 tarihine kadar”, yirmi dokuzuncu fıkrasındaki “1/1/2013” ibaresi
“31/12/2013” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(31) 41 inci maddenin on dokuzuncu fıkrasına göre üreticiler tarafından yapılacak bil-
dirim, yıllık olarak 31/12/2016 tarihine kadar yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1” ve “EK-2” ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/7/2012 28346
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 7 nci maddesinin birinci fıkra-

sının (d) bendinde yer alan “eğitim uzmanı” ibareleri, “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç

diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği ve eğitim müşavirliği gö-

revlerinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar durumlarına uygun görevlere,”

“(6) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği, eğitim müşavirliği, Bakan-

lık başdenetçiliği, Bakanlık denetçiliği, il eğitim denetmenliği ile şube müdürü ve daha üst un-

vanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayı-

lır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşki-

latında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici

görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2006 26098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/12/2008 27078

2- 23/7/2010 27650

3- 24/8/2010 27682

4- 24/12/2010 27795
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ma-
mulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğin 6 ncı maddesinin başlığı “İşyerlerine ve ürünlere ilişkin ortak hükümler” şeklinde, birinci
fıkrasının (d) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler dışında, farklı ürünlerin de satıldığı işyerle-
rinde; bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler, diğer ürünlerden tefrik edilmiş olarak ve her türlü
denetime imkân verecek şekilde depolanır ve/veya satışa arz edilir. Bu Yönetmelik kapsamın-
daki ürünlerin nakliyesi de diğer ürünlerden ayrı yapılır. Ancak bu Yönetmelik kapsamındaki
ürünler ile kapsamı dışındaki ürünlerin birlikte nakliyesinin gerektiği hallerde; nakliyenin ya-
pıldığı ticari araçlarda, bu ürünler ayrı bölümde taşınır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ

TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE
YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2013/1) 
Kapsam
MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkili

Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli
Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,
EK-I de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2013 yılına ait kotaların da-
ğıtımı, EK-I de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru
sırasına göre yapılır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/1/2011 27808

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/6/2011 27967
2- 9/10/2011 28079
3- 30/11/2011 28100
4- 19/12/2012 28502
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Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Söz konusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar,

EK-II de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2013 tarihinden itibaren Ekonomi

Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların de-

ğerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taah-

hütname eklenir. 

Kota miktarlarının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ

kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal

lisansında belirtilen miktarın en az %50 sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı

ülke ve aynı kategori için EK-I de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota

tahsisi yapılır.

İthal lisanslarının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı

aydır. Ancak, bu süre 31/12/2013 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisan-

sında belirtilen miktarın en az %60 ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2014 ta-

rihini geçmemek üzere üç aya kadar süre uzatımı verilebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal et-

meleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta

ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip

en geç onbeş iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata

ilişkin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren

en geç onbeş iş günü içinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir. 

(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde,

mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene

kadar değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2013 YILI İHRAÇ

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/80)

Dayanak
MADDE 1 – (1) 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Al-
tında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES),
27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına
Dair Yönetmelik ve 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Teh-
like Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret:
2011/1) gereği aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen tıbbi sülük (hirudo ver-
bana) için karşısında gösterilen miktarda kota belirlenmiştir.

Başvuru süresi
MADDE 2 – (1) 2013 yılı için tıbbi sülük (hirudo verbana) ihraç etmek isteyen gerçek

ve tüzel kişilerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içerisinde Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat ederek ihracat için kota talebinde bulunması
gerekmektedir. Son başvuru tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda başvurular tatil gününü
izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar kabul edilir.

Kota talebi
MADDE 3 – (1) Talep sahipleri müracaatlarında kota talep yazısı ile birlikte;
a) 2012 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı

belgelerin suretleri ve icmal cetveli,
b) Su ürünleri ile ilgili İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
c) Şirketlerini tanıtıcı bilgileri,
ç) Bakanlıkça istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri,
Bakanlığa vermek zorundadır. (a) bendindeki belgeler ilk defa kota için müracaat eden-

lerden istenmez, (b) ve (c) bendindeki belgeleri ilk defa kota için müracaat edenler verir.
Kota tahsisi
MADDE 4 – (1) İhracat kotaları aşağıda belirtilen ölçütler esas alınarak, Bakanlıkça

oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer:
a) Kota tahsisinde beşinci yıl ve daha fazla süreli olan firmalar için aşağıda yer alan

puanlama sistemi uygulanır.
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b) İlk defa kota talebi başvurusu yapan firmalar için genel kotanın ilk yıl için maksimum
% 0,5’i, ikinci yıl için maksimum % 1’i, üçüncü yıl için maksimum % 1,5’i, dördüncü yıl için
maksimum % 2’si oranında kota verilir. Beşinci yıldan itibaren (a) bendinde yer alan puanlama
sistemine tabi olunur.

Kota kullanımı
MADDE 5 – (1) Kota tahsisinde iki, üç ve dördüncü yılda olan ve 2012 yılı için tahsis

edilen kotanın en az % 50’lik kısmını ihraç edemeyen firmalara 2013 yılı için tahsis edilecek
kota miktarı firmanın 2012 yılı kotasını geçemez. Dağıtılacak kota miktarı ve tebliğde yapılan
değişiklikler tahsis miktarına yansıtılır.

Kullanılmayan kotalar
MADDE 6 – (1) Gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kotalar Bakanlık müsaadesi ol-

madan hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredilemez. Kullanılmayan kotalar ile ilgili
olarak, 7 nci madde hükümleri uygulanır.

Ek kota dağıtımı
MADDE 7 – (1) Tahsis edilen kotaların kullanılmaması halinde, kota alan firmalar

21/10/2013 tarihine kadar kalan kotayı kullanıp kullanmayacağını Bakanlığa bildirmek zorun-
dadır. Bildirmeyenlerin kalan kotalarını kullanmayacağı kabul edilip talep sahibi firmalara da-
ğıtılır. Kullanılmayan kotaların yeniden dağıtımına ait talep başvurularının 01/11/2013 tarihine
kadar Bakanlığa yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alın-
maz. Kullanılmayan kotalar bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda kota tahsisi yapılan firmalardan
yeniden ek kota talebinde bulunanlara genel kotadan almış oldukları oranlar nispetinde dağıtılır.
Dağıtılacak kota/ek kota miktarı, talep edilen miktardan fazla ise talep sahibi firmalara talepleri
doğrultusunda kota/ek kota tahsisi yapılır.

Kotaların geçerlilik süresi
MADDE 8 – (1) Tahsisler uygulandığı yıl için geçerli olup bir sonraki yıla devredilemez.
Sorumluluk
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde ve bu çer-

çevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Ba-
kanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 5/7/2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo

medicinalis) 2002 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/40)
b) 25/12/2002 tarihli ve 24974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo

medicinalis) 2003 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/69)
c) 6/1/2004 tarihli ve 25338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo

medicinalis) 2004 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/47)
ç) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo

medicinalis) 2005 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No: 2004/41)
d) 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo

medicinalis) 2006 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)
e) 13/1/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo

Medicinalis) 2007 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/6)
f) 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo

Medicinalis) 2008 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)
g) 15/1/2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo

Medicinalis) 2009 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)
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ğ) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 4 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2010 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2010/1)

h) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo
Medicinalis ve Hirudo Verbana) 2011 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2011/1)

ı) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo
Verbana) 2012 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10)

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 101)

10/11/2011 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra Numaralı Ver-
gi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül
seksen) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci mad-
desi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458
sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi
ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönet-
meliğinin 260, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

MADDE 1 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen usulsüzlük cezası 76,00 TL olarak uygulanır.

MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma
ücreti ihracat için 6,53 TL, diğer işlemler için 15,68 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı
kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 15,68 TL, diğer işlemler için
24,84 TL olarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;
a) 260 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen

tutar 6.541.439,85 TL,
b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 129.360,00 TL,

(b) bendinde belirtilen tutar 653.268,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 653.268,00 TL,
c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belir-

tilen tutar 1. 308.287,97 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 457.900,79 TL, (3) nu-
maralı alt bendinde belirtilen tutar 196.243,19 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 76, 00 TL
olarak uygulanır.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 

25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2012/1)

MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-

nunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 10/11/2012 tarihli ve 28463

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit

edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,80 (yedi virgül seksen) artış esas alına-

rak, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NCİ VE
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2012/2)

MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-

nunun değişik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından

bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 2,57 (iki virgül elliyedi) ora-

nında artış esas alınarak 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin

beşinci ve altıncı fıkralarındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı ola-

cağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.191,52 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Ha-

kem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bu-

lunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili

olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL,

olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ
BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ

HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN
PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ 

MADDE 1 – (1) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve

Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu

maddesinde belirlenen usule göre, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419)’ne istinaden yeniden değerleme oranı

% 7,80 (yedi virgül seksen)  olarak tespit edilmiş olup, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli ol-

mak üzere 5957 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarına göre, değeri

elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zo-

runlu olması veya bu sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların

asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 53.900 TL

olarak tespit edilmiştir. 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2012/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci

maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli ka-

ğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedel-

lerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt-

ların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşa-

ğıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe

birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından

yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlen-

dirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hüküm-

lerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 9)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına

ihtiyaç duyulmuştur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü

fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu ta-

rafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus

olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı

internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklik-

leri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla

ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu2 hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme

oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dik-

kate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi

bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarı-

mına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim

veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile

operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon

lira), 8 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği3 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hü-

kümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2012 yılı için 37,00 TL olarak

belirlenmişti.

10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra No.lu Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2012 yılı için %7,80 olarak tespit edil-

miştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2013 tarihinde itibaren 39,00-TL olarak

uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

——————————

1 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 26/12/2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 42)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden ya-
rarlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi ol-
duğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metre-
küp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve
diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre
alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her
yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının
yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) ola-
rak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulun-
maktadır.

Buna göre; 1/1/2013 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan
binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp

başına büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak hesaplana-
caktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını
belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş
su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili
tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar
üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir be-

lediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygula-
nacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik
Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi
tarifesi aşağıda yer almaktadır.

——————————
(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir

belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi
tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak
olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Ku-

rulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü
ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itiba-
rıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü
yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen
tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli
yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygu-
lanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan
belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak su-
retiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan bi-
nalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Tebliğ olunur.
——————————
(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 42)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci  fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan

vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden

değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle değişik son fık-

rasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Li-

rasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş

ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,

197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki

gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı

tarifeye göre vergilendirilir.

——————————

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı

tarifeye göre vergilendirilir.
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C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi

itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki

(IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 197 sayılı

Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan

sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş

olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında

uygulanır.

Tebliğ olunur.

——————————
4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 44)

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna
hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2)

hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olu-
nur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer veril-
miştir.

Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim
tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının
yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. …” denilmektedir.

Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) ola-
rak tespit edilmiş ve 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulun-
maktadır.

Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 140.774 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281.720 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.244 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında
Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.244 TL
olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları

yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu ne-
denle, 1/1/2013 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikal-
lerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Tebliğ olunur.
——————————
1 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 284)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü

maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2012 takvim yılında elde

edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin

açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Ka-

nunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tu-

tarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen

yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu

had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu

surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu

hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan

vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngö-

rülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2012 yılında uygulanan had ve tutarların 2012

yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırıl-

ması suretiyle belirlenen ve 2013 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki

şekilde tespit edilmiştir.

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygu-

lanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.200 TL olarak tespit

edilmiştir.

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde

Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işveren-

lerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek

suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere

12.00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2013

takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar

için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir.
——————————
1 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  419 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

31 Aralık 2012 – Sayı : 28514 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 65



1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin
Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira
bedeli toplamı, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde
5.300 TL, diğer yerlerde 3.700 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2013 takvim yılında uy-

gulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 75.000 TL ve 110.000 TL,
- 2 numaralı bent için 37.000 TL,
- 3 numaralı bent için 75.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına

ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.400 TL olarak tespit edil-
miştir.

1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tu-

tarı, 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İrat-

larına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olma-

yan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2013 takvim
yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.390 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin

vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas
alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

10.700 TL’ye kadar % 15
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası % 20
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin
26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası % 27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde
94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası % 35

2. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia
İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük
olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun
48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2012 yılı için 280
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
——————————
2 26/12/2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2013 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2012 tarihi itibariyle aşağıda belir-
tilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları ba-
kımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teb-
liğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teb-

liği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzen-
lemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2013 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun
mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

4. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (8) Numaralı
Bendi Kapsamında Faaliyette Bulunanlarda Mükellefiyetin Kapatılması

283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin5 “2.2 Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri
olduğu ve kaybolmaya yüz tuttuğu belirlenen meslek kollarında faaliyette bulunanlarla ilgili
esnaf muaflığının kapsamı” başlıklı bölümünün son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer taraftan, halen basit veya gerçek usulde vergilendirilen ve söz konusu muafiyete
ilişkin şartları topluca taşıyan mükelleflerden 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin yürürlüğe girdiği 15/6/2012 tarihinden itibaren bir aylık bildirim verme süresi için-
de (15/7/2012 tarihine kadar) bağlı oldukları vergi dairesine başvuranların mükellefiyetleri
hükmün yürürlüğe girdiği 15/6/2012 tarihi itibarıyla, bu süreden sonra başvuran ve talepleri
kabul edilenlerin mükellefiyetleri ise vergi dairesine yapılan başvuru tarihi itibariyle kapatıla-
caktır.

Muafiyete ilişkin şartları topluca taşıyanlardan muafiyet hükmünden faydalanmak is-
temediğini ilgili vergi dairesine yazı ile bildirenler ise durumlarına göre basit veya gerçek usul-
de vergilendirilecektir.”

Öte yandan, söz konusu Tebliğin anılan bölümünde yer alan  “Ticarî, ziraî veya meslekî
kazancı dolayısıyla gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olanlar.” ifadesinden, icra ettiği geleneksel
mesleğin dışındaki faaliyetler dolayısıyla gerçek usule tabi olunmamasının anlaşılması gerek-
mektedir.
——————————
3 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 27/07/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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5. 2012 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beya-
nında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına
(döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir de-
ğere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edi-
lenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu
iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası
hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından
elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas
alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında
yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değer-
leme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik or-
talama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değer-
leme oranı % 7,80’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik
ortalama faiz oranı ise % 9,24’dür.

Buna göre, 2012 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uy-
gulanacak indirim oranı (%7,80 / % 9,24 =) % 84,4 olmaktadır.

Bu kapsamda, 2012 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006
tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim ora-
nı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ih-
raç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı
uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz ko-
nusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin
ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından
1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta
olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Tebliğ olunur.
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 422)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,
“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile öde-
necek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeni-
den değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve
miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit
edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına
kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetki-
lidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232,
252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer
alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen)
olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 ta-
rihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 121)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve
hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergi-
lendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden
ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Karar-
name ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2006
yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlemiştir.

Aynı Kararnameye göre, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınır Vergi Usul Kanunu hü-
kümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak, bu
şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL'den
fazla olan tutarlar ise 100 TL'nin en yakın katına yükseltilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kıs-
mıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,80) artı-
rılarak 2013 yılı için 17.000 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ
ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 65)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: V, NO: 133)

MADDE 1 – 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V,
No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme
İşlemleri Hakkında Tebliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşlemlerde fiyat sınırı
MADDE 29 – İlgili borsa, açığa satış işlemlerinde açığa satışa konu olacak sermaye

piyasası aracının ancak en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden,
en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması durumunda ise en son ger-
çekleşen fiyat düzeyinden satılmasına karar vermeye ve buna ilişkin esasları belirlemeye yet-
kilidir. Borsa bu yetkisini aracı kurum, piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında kullanabilir.
İlgili borsa, bu yönde karar alınması halinde, durumu gerekçesi ile birlikte Kurula bildirir.

Kurul gerekli gördüğü durumlarda, aracı kurum, piyasa veya sermaye piyasası aracı
bazında, resen açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının ancak en son gerçekleşen
işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden, en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan
daha yüksek olması durumunda ise en son gerçekleşen fiyat düzeyinden satılması zorunlulu-
ğunu getirebilir veya mevcut zorunluluğu kaldırabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)
— Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait

Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2013/1)
— Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2013 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında

Tebliğ (No: 2013/80)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101)
— 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine

Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
(No: TGM-2012/1)

— 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici
Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan
Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2012/2)

— 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde
Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

— Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1)
— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
— Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 7
— Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)
— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)
— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42)
— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)
— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)
— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 121)
— Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve

Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri: V, No: 133)


