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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6532

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-
delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                     B. ATALAY

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                  V. EROĞLU                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         F. IŞIK                                      M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Ağustos 2014
PERŞEMBE

Sayı : 29088



23/6/2014 TARİHLİ VE 2014/6532 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı

cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadro-

ların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6707

Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri

Bakanlığının 1/8/2014 tarihli ve 2654 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 59 uncu maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/932

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet ARI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun

59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

13/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/933

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Araştırma ve Eğitim

Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Okan İBİŞ’in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

13/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 6) BAKIMINDAN

VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU

ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ((AT) 595/2009)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet

Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine

Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliği ((AT) 595/2009)’in

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 133/2014 ve (EU) 582/2011 teknik düzenlemeleri ile de-

ğiştirilen (EC) 595/2009 sayılı teknik düzenlemesine uyumlu olarak,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’i bu Yönetmeliğin ekinde yer alan şekilde de-

ğiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN BAZI AKSAM VE

ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/24/AT)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2003 tarihli ve 25172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(97/24/AT)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2013/60/EU, 2009/108/EC, 2006/120/EC, 2006/72/EC, 2006/27/EC,
2005/30/EC, 2003/77/EC ve 2002/51/EC direktifleri ile değiştirilen 97/24/EC direktifine
uyumlu olarak, ”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/8/2011 28014

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 25/9/2013 28776
2- 16/5/2014 29002
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 - 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya

Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’nin 11 inci maddesine

göre, aşağıdaki aksamlar ile ilgili Birleşmiş Milletler Teknik Düzenlemeleri eşdeğer olup, al-

ternatif olarak bu teknik düzenlemelere göre verilen belgeler ve  “E” aksam tip onay işareti eş-

değer olarak kabul edilir.

a) Lastikler (Kısım 1’de) için; R-30 numaralı Teknik Düzenleme, R-54 numaralı Teknik

Düzenleme, R-64 numaralı Teknik Düzenleme ve R-75 numaralı Teknik Düzenleme.

b) Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları (Kısım 2’de) için; R-3 numaralı Teknik Düzen-

leme, R-19 numaralı Teknik Düzenleme, R-20 numaralı Teknik Düzenleme, R-37 numaralı

Teknik Düzenleme, R-38 numaralı Teknik Düzenleme, R-50 numaralı Teknik Düzenleme,

R-53 numaralı Teknik Düzenleme, R-56 numaralı Teknik Düzenleme, R-57 numaralı Teknik

Düzenleme, R-72 numaralı Teknik Düzenleme, R-74 numaralı Teknik Düzenleme ve R-82 nu-

maralı Teknik Düzenleme.

c) Geri görüş aynaları (Kısım 4’te) için R-81 numaralı Teknik Düzenleme.

d) Emniyet kemerleri (Kısım 11’de) için R-16 numaralı Teknik Düzenleme.

e) Müsaade edilebilir gürültü seviyesi ve egzoz sistemi gereklilikleri (Kısım 9’un

Ek III’ünde) için R-41 numaralı Teknik Düzenleme.

f) Eşdeğerlik, bu Yönetmeliğin Kısım 1 ve Kısım 11’indeki yerleştirme özellikleri ile

ilgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerine göre onay-

lanmış cihazlara da uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda geçici  madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 9 - Avrupa Birliğinin 2013/60/EU direktifi uyumlaştırılarak bu Yönet-

meliğin 7 nci maddesinde, Kısım 5 Ek I’inde, Kısım 5 Ek I İlave 1’inde, Kısım 5 Ek I İlave

3’ünde, Kısım 5 Ek II’sinde ve Kısım 5 Ek IV’ünde yapılan değişiklikler; ilk defa tip onayı

alacak araçlar için 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 5’teki Ek I’de yer alan 2.2 ila 2.2.1.2.2 mad-

deleri bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 5’teki Ek I’in İlave 1’inde yer alan 4.2 ila

4.2.3, 4.2.4 ila 4.2.8, 5.4 ila 5.4.3, 7.1 ila 7.1.3, 7.2.4, 8 ila 8.4.1 ve 9 maddeleri bu Yönetmeliğin

Ek-2’sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş olup, aynı İlaveye bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer

alan 4.2.9, 4.3.3, 5.4.3.1 ila 5.4.3.5, 8.4.2 ila 8.6.3 ve 10 maddeleri eklenmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 5’teki Ek I’e, aşağıda yer alan İlave 3 ek-
lenmiştir.

“İlave 3
Karter gaz emisyonları ve CO2 emisyonu ve yakıt tüketimi deney

sonuçlarının yorumlanması

1- Tip onaylı L1e, L2e ve L6e kategorisindeki araçların karter gazı emisyonu sıfır ol-
malıdır. Kullanım ömrü boyunca herhangi bir L kategorisi araçtan, doğrudan ortamdaki havaya
salınan karter gazı emisyonu olmamalıdır.

2- L1e, L2e ve L6e kategorisindeki araçların CO2 emisyonu ve yakıt tüketimi Tip I de-
ney sonuçlarının yorumlanması.

2.1- Tip onayı değeri olarak kabul edilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri, teknik servis
tarafından ölçülen değerden % 4’ten fazla aşılmaması şartıyla, imalatçı tarafından bu şekilde
beyan edilmelidir. Ölçülen değer herhangi bir sınırlama olmaksızın daha düşük olabilir.

2.2- Ölçülen CO2 ve yakıt tüketimi değeri, imalatçının beyan ettiği CO2 ve yakıt tüke-
timi değerinden % 4’ten fazla aşıyorsa, aynı araç üzerinde başka bir deney yapılır.

2.3- İki deney sonucunun ortalaması imalatçının beyan ettiği değeri % 4’ten fazla aş-
mazsa, imalatçının beyan ettiği değer tip onayı değeri olarak kabul edilir.

2.4- İki deney sonucunun ortalaması hâlâ beyan edilen değeri % 4’ten fazla aşıyorsa
aynı araç üzerinde son bir deney yapılır. Üç deney sonucunun ortalaması tip onayı değeri olarak
kabul edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 5’teki Ek II’de yer alan 2.2.1.1.7 maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.2.1.1.7- Kaydedilen bilgiler, 2002/24/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde belirtilen do-
kümanın ilgili maddelerine girilmelidir. Uygun Euro seviyesi, 2002/24/AT Yönetmeliğinin
Ek IV’ündeki 46.2 maddesine, söz konusu maddenin dipnotunda belirtilen kurallara uygun şe-
kilde girilmelidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 5’te yer alan Ek IV, aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“EK IV
REFERANS YAKITLAR İÇİN ÖZELLİKLER

Benzin (E5) ve dizel (B5) referans yakıtları, 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6)
Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip
Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in
Ek IX’unun “A. Referans yakıtlar” kısmı uyarınca belirlenmelidir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (2002/24/AT)’ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’nin 3 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu mad-
desine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 2013/60/EU, 2013/15/EU, 2006/96/EC, 2006/120/EC,
2005/30/EC ve 2003/77/EC direktifleri ile değiştirilen 2002/24/EC direktifine uyumlu olarak
hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda yer alan geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü mad-
deler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – Avrupa Birliğinin 2013/60/EU direktifi uyumlaştırılarak bu
Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve Ek VII’sinde yapılan değişiklikler, ilk defa tip onayı alacak araçlar
için 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanır.”

“GEÇİCİ MADDE 4 – 1/1/2015 tarihinden itibaren imalatçılar, Avrupa Birliğinin
2013/60/EU direktifi uyumlaştırılarak bu Yönetmeliğin Ek IV’ünde yapılan değişikliklere uy-
gun olan uygunluk belgeleri vermek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş olup, aynı eke aşağıda yer alan 46.1 ila 46.3 maddeleri ve (12) ila (14) numaralı dipnotlar
eklenmiştir.

“46- Egzoz emisyonları (11)”

“46.1- Euro seviyesi: ................(1, 2 veya 3) (12)”

“46.2- Tip I deneyi: CO: ................ g/km  HC: ................. g/km  NOx ................ g/km
HC+ NOx: ................. g/km (13)”

“46.3- Tip II deneyi: CO (13): .......... g/dk  HC (13): ........... g/dk  CO (14): ........... % hacim
Sıkıştırma ateşlemeli bir motorun yol açtığı görünür hava kirliliği:
Absorpsiyon katsayısının düzeltilmiş değeri: ..................... m–1”

“(12) Tip onayı için uygulanabilir ilgili Yönetmeliğin ve en son değişikliğinin numarasına
bağlı olarak Euro seviyesi 1, 2 veya 3’e uyum aşağıdaki şekilde belirlenir:

Onay Kuruluşu tercih ederse, 1/1/2015 tarihinden önce verilen onaylar için Euro sevi-
yesi belirtilmelidir.

97/24/AT Yönetmeliğinin eki Kısım 5’teki Ek I’in 2.2.1.1.3 maddesinde yer alan Tab-
lodaki sınır değerlerin ilk satırına uyum, “Euro 1” seviyesine uyum ve sınır değerlerin ikinci
satırına uyum, “Euro 2” seviyesine uyum anlamına gelmektedir.
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Avrupa Birliğinin 2013/60/EU direktifi uyumlaştırılarak 97/24/AT Yönetmeliğinde dü-

zenlenen hükümlerde belirtilen deney metodolojisiyle birlikte “Euro 2” seviyesine uyum da

dahil olmak üzere 97/24/AT Yönetmeliğinin eki Kısım 5’teki Ek I’e tam uyum, “Euro 3” sevi-

yesine uyum anlamına gelmektedir.

97/24/AT Yönetmeliğinin eki Kısım 5’teki Ek II’nin 2.2.1.1.5 maddesindeki Tabloda:

- (A)’daki Sınıf 1 (< 150 cm3) ve Sınıf 2 (≥ 150 cm3) ile ilgili sınır değerler satırlarına

uyum, “Euro 2” seviyesine uyum anlamına gelmektedir.

- (B)’deki Sınıf 1 (< 150 cm3) ve Sınıf 2 (≥ 150 cm3) ile ilgili sınır değerler satırlarına

uyum, “Euro 3” seviyesine uyum anlamına gelmektedir.

- (C)’deki Sınıf 1 (Vmaks < 130 km/h) ve Sınıf 2 (Vmaks ≥ 130 km/h) ile ilgili sınır de-

ğerler satırlarına uyum, “Euro 3” seviyesine uyum anlamına gelmektedir.”

“(13) Sadece, Avrupa Birliğinin 2013/60/EU direktifi uyumlaştırılarak 97/24/AT Yönet-

meliğinde düzenlenen hükümlere uyan L1e, L2e ve L6e kategorisindeki araçlar için.”

“(14) L1e, L2e ve L6e kategorisindeki araçlar dışında, 2002/24/AT Yönetmeliğinin 2 nci

maddesi kapsamına giren L kategorisindeki araçlar için.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek V’in; A kısmının Bölüm 1’i ve B

kısmının 1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölüm 1: Küçük “e” harfini takiben tip onayını veren üye ülkenin ayrım kodu (num-

arası): Almanya için 1; Fransa için 2; İtalya için 3; Hollanda için 4; İsveç için 5; Belçika için

6; Macaristan için 7; Çek Cumhuriyeti için 8; İspanya için 9; Birleşik Krallık için 11; Avusturya

için 12; Lüksemburg için 13; Finlandiya için 17; Danimarka için 18; Romanya için 19; Polonya

için 20; Portekiz için 21; Yunanistan için 23; İrlanda için 24; Hırvatistan için 25; Slovenya için

26; Slovakya için 27; Estonya için 29; Letonya için 32; Bulgaristan için 34; Litvanya için 36;

GKRY için 49; Malta için 50; Türkiye için 37.”

“1.1- Küçük harf “e” ve takiben tip onayını veren üye ülkenin ayrım numarasını birlikte

çevreleyen bir dikdörtgen:

- Almanya için 1 - Fransa için 2 - İtalya için 3 - Hollanda için 4 - İsveç için 5 - Belçika

için 6 - Macaristan için 7 - Çek Cumhuriyeti için 8 - İspanya için 9 - Birleşik Krallık için 11 -

Avusturya için 12 - Lüksemburg için 13 - Finlandiya için 17 - Danimarka için 18 - Romanya

için 19 - Polonya için 20 - Portekiz için 21 - Yunanistan için 23 - İrlanda için 24 - Hırvatistan

için 25 - Slovenya için 26 - Slovakya için 27 - Estonya için 29 – Letonya için 32 - Bulgaristan

için 34 - Litvanya için 36 - GKRY için 49 - Malta için 50 - Türkiye için 37.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek VII’sinde yer alan 2 ila 2.2 maddeleri ve dipnotlar
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Emisyon deneylerinin sonuçları
Tip onayı için uygulanabilir ilgili Yönetmeliğin ve değişikliğinin numarası. İki veya

daha fazla uygulama aşaması olan bir Yönetmelik söz konusu olduğunda, uygulama aşaması
ve Euro seviyesi de belirtilmelidir:

Varyant/versiyon: .................
Euro seviyesi (1): .................”

“2.1- Tip I deneyi
CO: ................ g/km
HC (3): ................. g/km
NOx

(3):................ g/km
HC + NOx

(2): ................. g/km
CO2

(2): ................ g/km
Yakıt tüketimi (2): ................ l/100km”

“2.2- Tip II deneyi
CO (g/dk) (2): ................
HC (g/dk) (2): .................
Normal rölanti hızında CO (% hacim) (3): ................
Rölanti hızını belirtin (3) (4): .................
Yüksek rölanti hızında CO (% hacim) (3): ................
Rölanti hızını belirtin (3) (4): .................
Motor yağı sıcaklığı (3) (5): .................”

“(1) Ek IV’teki dipnot 12’ye bakınız.
(2) Sadece L1e, L2e ve L6e kategorisindeki araçlar için.
(3) L1e, L2e ve L6e kategorisindeki araçlar dışında, 2002/24/AT Yönetmeliğinin 2 nci

maddesi kapsamına giren L kategorisindeki araçlar için.
(4) Ölçüm toleransını belirtin.
(5) Sadece dört zamanlı motorlar için uygulanabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/12/2004 25679

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/12/2012 28504 (mükerrer)
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARA AYDINLATMA VE IŞIKLI

SİNYAL CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI
YÖNETMELİĞİ (2009/67/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2012 tarihli ve 28504 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi
ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/67/AT)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2013/60/EU Direktifi ile değiştirilen 2009/67/EC Direktifine
uyumlu olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’indeki;
a) “A. Tanımlar” kısmına aşağıda yer alan 16 ncı ila 18 inci maddeler eklenmiştir.
b) “B. Genel Özellikler” kısmının 10 uncu ve 11 inci maddeleri aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş olup, aynı kısma aşağıda yer alan 15 inci ila 17 nci maddeler eklenmiştir.
“16- Gündüz sürüş lambası
Öne doğru bakan ve aracın gündüzleri kullanılırken daha kolay görülmesini sağlamak

için kullanılan bir fardır.
17- Çalıştırma/Durdurma (start-stop) sistemi
Rölanti süresini azaltarak yakıt tüketimi, kirletici ve CO2 emisyonlarını azaltmak ama-

cıyla motorun otomatik olarak durdurulabilmesi ve çalıştırılabilmesidir.
18- Araç ana kumanda anahtarı
Sürücü yokken aracın park edilmesi durumu gibi durumlarda, araca takılı elektronik

sistemin kapalı durumdan normal çalışma moduna getirilmesini sağlayan cihazdır.”
“10- Elektrik bağlantıları; ön konum lambası veya ön konum lambası yoksa kısa huz-

meli ön far, arka konum lambası ve arka plaka lambası sadece eşzamanlı olarak açılıp kapana-
bilecek şekilde yapılmalıdır.

Araçlar, gündüz sürüş lambaları veya aracın ana kumanda anahtarı aktive edildiğinde
otomatik olarak açılan kısa huzmeli ön farlarla donatılmalıdır.”

“11- Belirli şartların bulunmadığı durumlarda, elektrik bağlantıları; 10 uncu maddenin
birinci paragrafında belirtilen lambalar da yakılmadıkça, uzun huzmeli ön far, kısa huzmeli ön
far ve sis lambaları yakılamayacak şekilde yapılmalıdır. Bununla birlikte; bu şart, ışıklı ikazların
uzun huzmeli ön farın kısa aralıklarla kesintili olarak yanmasından, kısa huzmeli ön farın kısa
aralıklarla kesintili olarak yanmasından ya da uzun ve kısa huzmeli ön farların kısa aralıklarla
dönüşümlü olarak yanmasından oluştuğunda, uzun huzmeli ve kısa huzmeli ön farlar için ge-
çerli değildir.”

“15- L1e ve L3e kategorisindeki araçlara, zorunlu aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazla-
rının etkinliğine zarar vermemek şartıyla, ilave arka ve yan geri yansıtıcı cihazlar ve malzemeler
takılabilir. Özellikle, bagaj bölmelerine ve oturak çantalarına, aynı yerdeki aydınlatma cihaz-
larıyla aynı renkte olmak şartıyla, geri yansıtıcı malzemeler takılabilir.

16- Hiçbir araca; kumandaları, ikaz düzenini, göstergeleri ya da yolcu bölmesini ay-
dınlatma amacı taşıyanlar dışında, normal sürüş koşullarında doğrudan ve/veya dolaylı olarak
gözlemlenebilen bir ışık yayan yardımcı ışık kaynakları takılamaz.

17- Otomatik olarak yanan ön far ya da gündüz sürüş lambası aktivasyonunun motorun
çalışmasına bağlı olduğu durumlarda, bu durum ana kumanda anahtarının aktivasyonuna bağlı
olmak şeklinde yorumlanmalıdır. Bu; özellikle, elektrik ya da diğer alternatif tahrik sistemlerine
sahip araçlar ya da bir otomatik motor çalıştırma/durdurma sistemiyle donatılmış araçlar için
geçerlidir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan;
a) 1 ila 1.2 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, 1.3 ila 6.11.11 maddeleri yü-

rürlükten kaldırılmıştır.
b) İlave 1 ve İlave 2 yürürlükten kaldırılmış olup, İlave 3 ve İlave 4 sırasıyla İlave 1 ve

İlave 2 olarak tekrar numaralandırılmıştır.
c) Yeni numaralandırılan İlave 2’ye aşağıda yer alan 5.7 maddesi eklenmiş ve aynı İla-

vedeki 6.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1- L1e kategorindeki araçlar 74 sayılı BM/AEK Regülasyonunun ilgili bütün şartlarını

karşılamalıdır. Azami araç tasarım hızı ≤ 25 km/h olan araçlar, azami araç tasarım hızı > 25
km/h olan araçlar için belirtilen ilgili bütün gereklilikleri karşılamalıdır.

1.1- L1e kategorindeki araçlar, bu kategorideki araçlar için belirli şartların bulunmadığı
durumlarda, bir arka tescil plaka lambasıyla donatılmalıdır.

1.2- 74 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirli şartların bulunmadığı durumlarda, L1e
kategorindeki araçlar otomatik olarak yanan ön farlar yerine aktive edilen ve Ek III’ün 6.15
ila 6.15.7 maddelerindeki şartlara uyan gündüz sürüş lambalarıyla donatılabilir.”

“5.7- Arka tescil plaka lambası”
“6.3- Gündüz sürüş lambası: Evet/hayır (*)”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan 2.3, 6.1.10, 6.2.3.1, 6.2.11, 6.4.1,

6.5.3.1, 6.6.3.1 ve 6.7.3.1 maddeleri bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtildiği şekilde değiştirilmiş
olup, aynı eke bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan 1.8, 6.1.11, 6.2.11.1 ve 6.15 ila 6.15.7 mad-
deleri eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün İlave 4’ünde yer alan 6.4 maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş olup, aynı İlaveye aşağıda yer alan 5.8 maddesi eklenmiştir.

“5.8- Arka tescil plaka lambası.”
“6.4- Gündüz sürüş lambası: Evet/hayır (3)”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan;
a) 1 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, 1.2 ila 6.12.7 maddeleri yürürlükten

kaldırılmıştır.
b) İlave 1 ve İlave 2 yürürlükten kaldırılmış olup, İlave 3 ve İlave 4 sırasıyla İlave 1 ve

İlave 2 olarak tekrar numaralandırılmıştır.
c) Yeni numaralandırılan İlave 2’ye aşağıdaki 6.5 maddesi eklenmiştir.
“1- L3e kategorindeki araçlar; 53 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 5.14.9 maddesi ha-

riç bütün ilgili şartlarını karşılamalıdır.”
“6.5- Gündüz sürüş lambası: Evet/hayır (2)”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 6.1.11 maddesi bu Yönetmeliğin

Ek-2’sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş olup, aynı eke bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan
2.5 ve 6.13 ila 6.13.7 maddeleri eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inin İlave 4’üne aşağıda yer alan 6.5 maddesi
eklenmiştir.

“6.5- Gündüz sürüş lambası: Evet/hayır (2)”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 2.4, 6.1.11, 6.2.3.1, 6.2.11, 6.4.1,

6.5.3.1, 6.6.3.1 ve 6.12.3.1 maddeleri bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtildiği şekilde değişti-
rilmiş olup, aynı eke bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan 6.2.11.1 ve 6.14 ila 6.14.7 maddeleri
eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sının İlave 4’ünde yer alan 6.5 maddesi aşağıda
belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“6.5- Gündüz sürüş lambası: Evet/hayır (2)”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/12/2012 28504 (mükerrer)
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ

VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(AB/167/2013)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından
karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; bu Yönet-
melik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ile ilgili
idari ve teknik şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede tanımlanan, bir veya daha fazla aşamada tasarlanan
ve üretilen tarım ve orman araçları ve bu araçlar için tasarlanıp üretilen sistem, aksam ve ayrı
teknik ünitelerin yanı sıra bunların parça ve donanımlarını kapsar. Bu Yönetmelik özellikle,
T ve C kategorileri traktörler, R kategorisi römorklar ve S kategorisi birbiriyle değiştirilebilir
çekilen donanımlar için geçerlidir.

(3) R kategorisi römorklar ve S kategorisi birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanım,
C kategorisi paletli traktörler, T4.1 ve T4.2 kategorileri özel amaçlı tekerlekli traktörler için
imalatçı, bu Yönetmelik kapsamında onay başvurusunda bulunmayı ya da ilgili ulusal şartlara
uymayı tercih edebilir.

(4) Bu Yönetmelik, bağlı olduğu araç karayolunda kullanım halindeyken yerden tama-
men kaldırılan veya dikey bir eksen etrafında mafsal bağlantısı oluşturmayan birbiriyle değiş-
tirilebilir makineleri kapsamaz.

(5) Bu Yönetmelik, münferit araçların onayı için uygulanmaz. Ancak, münferit onay
veren Onay Kuruluşu; araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için ilgili ulusal hükümler
yerine bu Yönetmelik kapsamında verilen tip onayını kabul eder.

(6) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelik kapsamında onaya tabi olan araç, sistem, aksam ve
ayrı teknik ünitelerin ve söz konusu araçların parça ve donanımının piyasa gözetimi ve denetimi
ile ilgili şartları belirlemektedir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu

maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 7 nci maddesine dayanılarak,

(2) Avrupa Birliğinin tarım ve orman araçlarının tip onayı ile piyasa gözetimi ve dene-
timi hakkındaki (EU) 167/2013 sayılı Regülasyonuna uyumlu olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) AB tip onayı: Bir onay kuruluşu tarafından, herhangi bir araç, sistem, aksam veya

ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmeliğin ilgili idari hükümlerini ve teknik şartlarını karşıladı-
ğına dair onay verilmesi prosedürünü,
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c) AB tip onayı belgesi: Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatındaki
veya bu Yönetmelikte ya da bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta atıfta bulunulan
ilgili BM/AEK Regülasyonlarında belirtilen bildirim formunu,

ç) Aksam: Aracın bir parçası olmak üzere tasarlanan ve araçtan bağımsız olarak bu Yö-
netmelik doğrultusunda veya söz konusu mevzuatta bunun için açık hükümler varsa bu Yö-
netmelik uyarınca kabul edilen mevzuat ya da uygulama mevzuatı doğrultusunda tip onayı ala-
bilecek ve bu Yönetmeliğin veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatın ya da uygu-
lama mevzuatının şartlarına tabi olan herhangi bir tertibatı,

d) Aksam tip onayı: Araçtan bağımsız olarak bir aksamın ilgili idari hükümleri ve teknik
şartları karşıladığına dair Onay Kuruluşu tarafından verilen tip onayını,

e) Araç: Bu maddede tanımlanan her türlü traktör, römork veya birbiriyle değiştirilebilir
çekilen donanımı,

f) Araç tamir ve bakım bilgileri: Aracın teşhis, servis, muayene, periyodik izleme, tamir,
yeniden programlama ve yeniden ilk haline getirilmesi için gerekli olan ve bu tür bilgilerin
sonraki bütün değişikliklerini ve eklentilerini içeren, yetkili dağıtıcılara ve tamircilere imalat-
çıların sağladığı bütün bilgileri; bu bilgilerin, araçlar üzerinde bulunan parçaların ve donanımın
takılması için gerekli olan bütün bilgileri de içerdiğini,

g) Araç tipi: En az aşağıdaki temel hususlar bakımından aralarında fark olmayan, aynı
kategorinin varyant ve versiyonlarını da içeren bir grup aracı,

1) Kategori,
2) İmalatçı,
3) İmalatçı tarafından sağlanan tip tanımı,
4) Temel yapım ve tasarım karakteristikleri,
5) Omurga tipi şasi/yan elemanları olan şasi/mafsallı şasi (açık ve temel farklar),
6) T kategorisi için: dingiller (sayı) veya C kategorisi için: dingil/palet (sayı),
7) Çok aşamada üretilen araçlar için, önceki aşamadaki aracın imalatçısı ve tipi;
ğ) Araç üzerinde teşhis (OBD) sistemi: Bilgisayar hafızasında saklanan hata kodları

vasıtasıyla muhtemel arıza alanını tespit etme kapasitesine sahip olan bir sistemi,
h) AT: Avrupa Topluluğunu,
ı) Ayrı teknik ünite: Aracın bir parçası olmak üzere tasarlanan, bu Yönetmeliğin veya

bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen herhangi bir mevzuatın ya da uygulama mevzuatının şart-
larına tabi olan ve ayrıca tip onayı alabilen, fakat bu onayın ancak ilgili mevzuatta bu yönde
açık hükümler olması halinde alınabildiği bir tertibatı,

i) Ayrı teknik ünite tip onayı: Bir veya birden fazla belirli araç tipine ilişkin ayrı teknik
ünite tipinin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığına dair Onay Kuruluşu tarafından
verilen tip onayını,

j) Bağımsız operatör: Araçların tamir ve bakımında doğrudan veya dolaylı olarak yer
alan yetkili dağıtıcılar ve tamirciler dışında kalan tamircileri, tamir donanımının, alet veya ye-
dek parçaların imalatçıları veya dağıtıcıları, teknik bilgileri yayımlayanlar, otomobil kulüpleri,
yol kenarı yardım operatörleri, muayene ve deney hizmetleri veren operatörler, alternatif yakıtlı
araçların donanımının montajcıları, imalatçıları ve tamircilerine eğitim veren operatörlerin yer
aldığı üstlenicileri,

k) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
l) Birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanım: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, bir

traktör tarafından çekilmek üzere tasarlanan, traktörün işlevlerini değiştiren veya genişleten,
bir gereci kalıcı olarak ekleyen veya malzeme işlemek üzere tasarlanan, bu amaçlar için gereken
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her türlü araç ve teçhizatı almak ve iş sırasında üretilen veya ihtiyaç duyulan her türlü malze-
meyi geçici olarak saklamak üzere tasarlanıp üretilmiş bir yük platformu bulunabilen ve teknik
açıdan izin verilebilir azami yüklü kütlenin aracın yüksüz kütlesine oranının 3,0’a eşit veya
3,0’dan büyük olduğu her türlü aracı,

m) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,
n) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile taraf olunan, BM/AEK İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araç-
lara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının
Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair
Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

o) Dağıtıcı: Tedarik zincirinde yer alan ve araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça
veya donanımları piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki herhangi bir gerçek
veya tüzel kişiyi,

ö) Donanım: Aksamlar dışında, araca eklenebilen veya yerleştirilebilen her türlü terti-
batı,

p) Fonksiyonel güvenlik: Mekanik, hidrolik, pnömatik, elektrikli veya elektronik sis-
temlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin arızasından kaynaklanan tehlikeler nedeniyle
insan sağlığının veya eşyaların hasar veya fiziksel zarar görmesi yönünde kabul edilemez bir
risk bulunmamasını,

r) Hibrit araç: Aracın tahrik edilmesi için, araç üzerinde, en az iki farklı enerji dönüş-
türücüsü ve iki farklı enerji depolama sistemi ile donatılmış bir motorlu aracı,

s) Hibrit elektrikli araç: Mekanik tahrik için gerekli enerjiyi, araç üzerinde depolanan
tüketilebilir bir yakıt ve akü, kapasitör, volan/jeneratör veya başka bir elektrik enerjisi veya
güç depolama cihazından alan bir aracı; tüketilebilir yakıt enerjisinin sadece elektrik
enerjisi/güç depolama cihazının yeniden şarj edilmesi için kullanıldığı araçların da bu tanım
kapsamına girdiğini,

ş) Hizmete girme: Bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın kul-
lanım amacı doğrultusunda AB’de veya Türkiye’de ilk kez kullanılmasını,

t) İktisadi işletmeci: İmalatçı, imalatçı temsilcisi, ithalatçı veya dağıtıcıyı,
u) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalatın uy-

gunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve ayrıca, üretilen araç, sis-
tem, aksam ve ayrı teknik ünitelere ilişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşuna karşı so-
rumlu olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi; bu gerçek veya tüzel kişinin, onay sürecine
konu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tüm tasarım ve imalat aşamalarında
doğrudan yer alabildiğini veya almayabildiğini,

ü) İmalatçı temsilcisi: İmalatçı tarafından bu Yönetmelik kapsamına giren konularda
Bakanlık nezdinde imalatçıyı temsil etmek ve imalatçı adına hareket etmek üzere usulüne uy-
gun bir şekilde görevlendirilmiş olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

v) İthalatçı: Araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımları ulusal dış
ticaret ve gümrük mevzuatı uyarınca ithal ederek yurtiçi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Kendi kendine test: Belirli şartlara uygunluğu değerlendirmek üzere teknik servis
olarak görevlendirilen bir imalatçı tarafından kendi tesislerinde çeşitli deneylerin yapılması,
sonuçların tescil edilmesi ve varılan sonuçlar dahil olmak üzere Onay Kuruluşuna bir rapor
sunulmasını,

z) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
aa) OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünü,
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bb) Onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından her
yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve ge-
rektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket
etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yüküm-
lülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan AB üyesi ülkelerdeki makamı ve Tür-
kiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

cc) Orijinal parçalar veya donanım: Araç imalatçısının söz konusu aracın montajına
yönelik parçaların veya donanımın imalatı için sağladığı spesifikasyonlara ve imalat standart-
larına göre üretilen parçalar veya donanım anlamına gelmekte olup, buna, bu parçalar veya do-
nanımla aynı imalat hattında üretilen parça veya donanım da dahildir. Aksi kanıtlanmadığı sü-
rece, imalatçı, parçaların veya donanımın söz konusu aracın montajında kullanılan parçaların
kalitesine denk olduğunu ve araç imalatçısının spesifikasyonları ve imalat standartları doğrul-
tusunda üretildiğini onayladığı takdirde, parçaların veya donanımın orijinal parçalar veya do-
nanım olarak kabul edildiğini,

çç) Parça: Bir aracın montajının yanı sıra yedek parça olarak kullanılan tertibatı,
dd) Piyasaya arz: Bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın yurtiçi

piyasada ilk kez bulundurulmasını,
ee) Piyasa gözetimi ve denetimi: Piyasada bulundurulan araç, sistem, aksam veya ayrı

teknik ünitelerin ilgili mevzuatında belirlenen şartlara uyduğundan ve sağlığı, güvenliği ya da
kamu çıkarlarının korunmasıyla ilgili başka bir hususu tehlikeye atmadığından emin olmak
amacıyla Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan
tedbirleri,

ff) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında piyasa gözetimi
ve denetimi faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan bir makamı ve Türkiye’de Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığını,

gg) Piyasada bulundurma: Ücret karşılığı veya ücretsiz olarak, araç, sistem, aksam, ayrı
teknik ünite, parça veya donanımların ticari bir faaliyet kapsamında dağıtılmak veya kullanıl-
mak üzere piyasaya sağlanmasını,

ğğ) Römork: Esasen bir traktör tarafından çekilmek ve yük taşımak veya malzeme iş-
lemek üzere tasarlanan ve teknik açıdan izin verilebilir azami yüklü kütlenin aracın yüksüz
kütlesine oranının 3,0’a eşit veya 3,0’dan büyük olduğu her türlü tarım veya ormancılık aracını,

hh) Sade elektrikli araç: Bir veya daha fazla sayıda elektrik enerjisi depolama tertiba-
tından, bir veya daha fazla sayıda elektrik enerjisi şartlandırma tertibatından ve depolanmış
elektrik enerjisini aracın sevki için tekerleklere verilen mekanik enerjiye çeviren bir veya daha
fazla sayıda elektrikli makineden oluşan bir sistemle tahrik edilen aracı,

ıı) Sanal test yöntemi: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğin
27 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kabul edilen mevzuatın teknik şartlarını karşılayıp
karşılamadığını göstermek için, fiziksel bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite kullan-
maya gerek kalmadan yapılan ve hesapları içeren bilgisayar simülasyonlarını,

ii) Seri sonu araç: Yürürlüğe giren yeni teknik şartlara göre onaylanmadığı için piyasada
bulunmayan veya artık piyasada bulundurulamayan, tescil edilemeyen veya hizmete alınama-
yan, stoktaki araçların bir kısmını oluşturan herhangi bir aracı,

jj) Sistem: Araç içinde bir veya birden çok spesifik işlevi yerine getirmek üzere bir
araya getirilen ve bu Yönetmeliğin veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen herhangi bir
mevzuatın ya da uygulama mevzuatının şartlarına tabi olan tertibatlar setini,

kk) Sistem tip onayı: Belirli bir tipteki araca yerleştirilen bir sistemin ilgili idari hü-
kümleri ve teknik şartları karşıladığına dair Onay Kuruluşu tarafından verilen tip onayını,
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ll) Tam araç: Bu Yönetmeliğin ilgili teknik şartlarını karşılamak üzere tamamlanması
gerekmeyen herhangi bir aracı,

mm) Tamamlanmış araç: Çok aşamalı tip onayı sürecinin sonucu bu Yönetmeliğin ilgili
teknik şartlarını karşılayan aracı,

nn) Tamamlanmamış araç: Bu Yönetmeliğin ilgili teknik şartlarını karşılamak üzere en
az bir ilave tamamlanma aşamasından geçmesi gereken herhangi bir aracı,

oo) Tam araç tip onayı: Tam, tamamlanmamış veya tamamlanmış bir araç, sistem, ak-
sam veya ayrı teknik ünitenin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığına dair Onay
Kuruluşu tarafından verilen tip onayını,

öö) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay ku-
ruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değer-
lendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine
getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Ku-
ruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

pp) Temel araç: Çok aşamalı tip onayı sürecinin başında kullanılan herhangi bir aracı,
rr) Tescil: Aracın tanımlanmasını ve ruhsat numarası olarak bilinen bir seri numarası

verilmesini içeren ve karayolu trafiği dahil olmak üzere aracın trafiğe çıkması için verilen, sü-
rekli, geçici veya kısa süreli olabilen idari izni,

ss) Tip onayı: Onay Kuruluşu tarafından, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı
teknik ünite tipinin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığına dair onay verilmesi
prosedürünü,

şş) Tip onay belgesi: Onay Kuruluşunun, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite
tipinin onaylandığını resmi olarak bildiren belgeyi,

tt) Traktör: Ana fonksiyonu çekme gücü sağlamak olan ve tarım veya ormancılık işlerini
yerine getirmek için tasarımlanmış birbirleriyle değiştirilebilen donanımı çekmek, itmek, taşı-
mak veya tahrik etmek veya tarım veya orman römorklarını çekmek için özel olarak tasarım-
lanmış, en az iki dingilli, azamî tasarım hızı 6 km/h’den az olmayan, tekerlekli veya paletli,
motorlu tarım veya orman traktörünü; bu traktörlerin, tarım veya ormancılık işlerinde yük ta-
şımak için uyarlanabilir olduğunu ve/veya yolcu oturma yerleri ile donatılabildiğini,

uu) Ulusal tip onayı: Bir onay kuruluşunun ulusal mevzuatıyla belirlenen ve geçerliliği
ülke sınırlarıyla sınırlı olan tip onayı prosedürünü,

üü) Uygunluk belgesi: İmalatçı tarafından düzenlenen ve üretilen aracın onaylı araç ti-
pine uygun olduğunu teyit eden belgeyi,

vv) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi,
yy) Varyant: En az aşağıdaki hususlar bakımından aralarında fark olmayan aynı tipten

aracı,
Traktörler için:
1) Gövde yapısı konsepti veya karoser tipi,
2) Tamamlanma aşaması,
3) Motor (içten yanmalı/hibrit/elektrikli/hibrit-elektrikli),
4) Çalışma prensibi,
5) Silindirlerin sayısı ve düzeni,
6) %30'u aşmayan güç farkı (en yüksek güç, en düşük gücün 1,3 katından daha yüksek

olamaz),
7) %20'yi aşmayan silindir kapasitesi farkı (en yüksek rakam, en düşük rakamın 1,2

katından daha yüksek olamaz),
8) Tahrikli dingiller (sayısı, konumu, birbiriyle bağlantısı),
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9) Dümenlenebilir dingiller (sayısı ve konumu),
10) En fazla %10 azami yüklü kütle farkı,
11) Şanzıman (tipi),
12) Devrilmeye karşı koruyucu yapı,
13) Frenli dingiller (sayısı),
Römorklar veya birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanım için:
14) Direksiyon dingilleri (sayısı, konumu, birbiriyle bağlantısı),
15) En fazla %10 azami yüklü kütle farkı,
16) Frenli dingiller (sayısı),
zz) Versiyon: Bir varyantın versiyonu olarak, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin

onuncu fıkrasındaki tanıtım paketinde gösterilen unsurların bir kombinasyonundan oluşan
aracı,

aaa) Yedek parça: Yakıt dışında, bir aracın kullanımı için gerekli olan, yağ gibi kalemler
dahil olmak üzere, aracın orijinal parçalarının yerine koyulan/yerleştirilen tertibatı,

bbb) Yeni araç: Daha önce tescil edilmemiş veya hizmete girmemiş olan bir aracı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler

Araç kategorileri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde T kategorisi, tüm tekerlekli traktörleri

kapsar. Bu maddedeki iki ila sekizinci fıkralarda belirtilen her bir tekerlekli traktör kategorisinin
sonuna, tasarım hızına göre aşağıdaki ‘a’ veya ‘b’ işareti eklenir.

a) Azami tasarım hızı 40 km/saate eşit veya 40 km/saatten düşük olan tekerlekli trak-
törler için ‘a’;

b) Azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan tekerlekli traktörler için ‘b’.
(2) T1 kategorisi, sürücüye en yakın dingilin minimum iz genişliği 1150 mm’den az

olmayan, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg'dan fazla olan ve alt açıklığı 1000 mm’den
fazla olmayan tekerlekli traktörleri kapsar.

(3) T2 kategorisi, minimum iz genişliği 1150 mm'den az olan, çalışır durumdaki yüksüz
kütlesi 600 kg'dan fazla olan ve alt açıklığı 600 mm’den fazla olmayan tekerlekli traktörleri
kapsar. Traktörün zemine göre ölçülen ağırlık merkezinin yüksekliği her bir aksın ortalama
minimum iz genişliğine bölündüğünde çıkan sonuç 0,90'dan fazlaysa, azami tasarım hızı 30
km/saat ile sınırlanır.

(4) T3 kategorisi, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg’dan fazla olmayan tekerlekli
traktörleri kapsar.

(5) T4 kategorisi, özel amaçlı tekerlekli traktörleri kapsar.
(6) T4.1 kategorisi yüksek açıklıklı traktörler, üzüm asması gibi boyu çok uzayan mah-

suller için tasarlanan traktörleri kapsar. Bu traktörler, bir veya birden fazla mahsul sırasının
herhangi bir kenarına sol veya sağ tekerlekler ile mahsule paralel olarak ilerlemesine imkan
veren yükseltilmiş bir şasi veya şasi bölümü özelliğine sahiptir. Bu traktörler, öne, dingiller
arasına, arkaya veya platform üzerine takılabilecek aletleri taşımak veya çalıştırmak için ta-
sarlanmıştır. Traktör çalışır konumdayken, mahsul sıralarına dik yerden açıklık 1000 mm’den
fazladır. Lastikler normal şekilde takılıyken traktörün zemine göre ölçülen ağırlık merkezi yük-
sekliği, bütün aksların ortalama minimum iz genişliğine bölündüğünde çıkan sonuç 0,90’dan
fazlaysa, azami tasarım hızı 30 km/saati aşamaz.

(7) T4.2 kategorisi aşırı geniş traktörler, geniş boyutlarıyla tanımlanan ve esas olarak
geniş tarım arazilerinde kullanıma yönelik olan traktörleri kapsar.
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(8) T4.3 kategorisi düşük açıklıklı traktörler, birbiriyle değiştirilebilir donanımı tarım
veya ormancılıkta kullanım için tasarlanan ve destekleyici çerçeveyle karakterize edilen, bir
veya daha fazla kuyruk mili ile donatılan, teknik açıdan izin verilen kütlesi 10 ton’dan büyük
olmayan, çalışır durumdayken bu kütlenin azami yüksüz kütleye oranı 2,5’tan az olan ve las-
tikler normal şekilde takılıyken zemine göre ölçülen ağırlık merkezi yüksekliği 850 mm’den
az olan dört tekerleği tahrikli traktörleri kapsar.

(9) C kategorisi, sonsuz paletler veya tekerlek-sonsuz palet kombinasyonu ile tahrik
edilen ve T kategorisine benzer olarak tanımlanmış alt kategorileri bulunan paletli traktörleri
kapsar.

(10) R kategorisi, römorkları kapsar. Bu maddedeki on bir ila on dördüncü fıkralarda
belirtilen her bir römork kategorisinin sonuna, tasarım hızına göre aşağıdaki ‘a’ veya ‘b’ işareti
eklenir.

a) Azami tasarım hızı 40 km/saate eşit veya 40 km/saatten düşük olan römorklar için ‘a’;
b) Azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan römorklar için ‘b’.
(11) R1 kategorisi, her bir dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerinin toplamı

1500 kg’ı aşmayan römorkları kapsar.
(12) R2 kategorisi, her bir dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerinin toplamı

1500 kg’ı aşan, ancak 3500 kg’ı aşmayan römorkları kapsar.
(13) R3 kategorisi, her bir dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerinin toplamı

3500 kg’ı aşan, ancak 21000 kg’ı aşmayan römorkları kapsar.
(14) R4 kategorisi, her bir dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerinin toplamı

21000 kg’ı aşan römorkları kapsar.
(15) S kategorisi, birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımları kapsar. Her bir birbiriyle

değiştirilebilir çekilen donanım kategorisinin sonuna, tasarım hızına göre aşağıdaki ‘a’ veya
‘b’ işareti eklenir.

a) Azami tasarım hızı 40 km/saate eşit veya 40 km/saatten düşük olan birbiriyle değiş-
tirilebilir çekilen donanım için ‘a’;

b) Azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan birbiriyle değiştirilebilir çekilen do-
nanım için ‘b’;

(16) S1 kategorisi, her dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerin toplamı 3500
kg’ı aşmayan birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımları kapsar.

(17) S2 kategorisi, her dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerin toplamı 3500
kg’ı aşan birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımları kapsar.

Yönetmelik kapsamında kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Tip onayı ile ilgili konularda ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin

hususlarda Bakanlık, hem Onay Kuruluşu hem de Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu olup;
bu husus Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir. Bildirimde, söz konusu kuru-
luşların adı, adresi, elektronik posta adresi ve sorumluluk alanları belirtilir.

(2) Bakanlık, sadece bu Yönetmeliğin şartlarını karşılayan araç, aksam ve ayrı teknik
ünitelerin piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin verir.

(3) Bakanlık, bu Yönetmeliğin şartlarını karşılıyorsa, yapım ve fonksiyonları ile ilgili
hususlar nedeniyle bu Yönetmeliğin kapsamına giren araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üni-
telerin piyasaya arzını, tescilini veya hizmete girmesini yasaklayamaz, kısıtlayamaz ya da en-
gelleyemez.

(4) Bakanlık; 4703 sayılı Kanun, 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve
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Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuatı doğrultusunda piyasaya arz edilen araç, sistem,
aksam ve ayrı teknik ünitelerin piyasa gözetimi ve denetimini, kontrollerini organize eder ve
gerçekleştirir.

Onay kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Onay Kuruluşu, tip onay başvurusunda bulunan imalatçıların bu Yö-

netmelik kapsamındaki yükümlülüklere uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(2) Onay Kuruluşu, sadece bu Yönetmelik şartlarını karşılayan araç, sistem, aksam ve

ayrı teknik ünitelere onay verir.
Piyasa gözetimi ve denetimi tedbirleri
MADDE 7 – (1) Tip onayı alan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için, Piyasa

Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu, belirlenmiş risk değerlendirme ilkelerini, şikâyetleri ve diğer
bilgileri dikkate alarak, uygun belge kontrollerini yeterli düzeyde gerçekleştirir. Piyasa Göze-
timi ve Denetimi Kuruluşu, iktisadi işletmecilerden, faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli
gördükleri belge ve bilgileri kendilerine sunmalarını isteyebilir. İktisadi işletmecilerin uygunluk
belgeleri sunmaları halinde, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu bu belgeleri dikkate alır.
Ancak bu durum, bu fıkradaki söz konusu ürünler için 4703 sayılı Kanun hükümlerinin uygu-
lanmasını engellemez.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki parça ve donanımlar için de; 4703 sayılı Kanun
ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 9 ila 11 inci maddelerinin hü-
kümleri geçerlidir.

İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) İmalatçılar, piyasaya arz edilirken veya hizmete girerken, araç, sistem,

aksam ve ayrı teknik ünitelerin bu Yönetmelikte ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mev-
zuatta ve uygulama mevzuatında belirlenen şartlar doğrultusunda üretilmesini ve onaylanmasını
sağlar.

(2) Çok aşamalı tip onayında, her bir imalatçı, aracın tamamlanma aşamasında kendisi
tarafından ilave edilen sistemlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin onay ve imalatının
uygunluğundan sorumludur. Daha önceki bir aşamada tip onayı verilmiş aksam veya sistem-
lerde değişiklik yapan imalatçılar, bu aksam ve sistemlerin onay ve imalatının uygunluğundan
sorumludur.

(3) Tamamlanmamış aracı farklı bir araç kategorisine girecek şekilde değiştiren, dola-
yısıyla önceki onay aşamasında zaten değerlendirilmiş olan yasal gerekliliklerin değişmesine
yol açan imalatçılar, değişiklik yapılan aracın dahil olduğu araç kategorisi için geçerli olan
şartlara uyumlu olmasından da sorumludur.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin onay-
lanması çerçevesinde, AB üyesi ülkeler haricinde yurtdışında yerleşik imalatçılar, kendilerini
Onay Kuruluşu nezdinde temsil etmek üzere Türkiye’de yerleşik bir temsilci atamak zorun-
dadır.

(5) AB üyesi ülkeler haricinde yurtdışında yerleşik imalatçılar ayrıca, piyasa gözetimi
ve denetimi amaçları için, kendilerini Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşu nezdinde temsil
etmek üzere Türkiye’de yerleşik bir temsilci atamak zorundadır. Bu temsilci, dördüncü fıkrada
belirtilen temsilci ile aynı veya ondan farklı olabilir.

(6) İmalatçılar, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat
aşamalarına doğrudan dahil olup olmadığına bakılmaksızın, onay sürecinin bütün aşamaların-
dan ve imalatın uygunluğunun temininden Bakanlığa karşı sorumludur.

(7) Bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuat ve uygulama mev-
zuatı uyarınca, imalatçılar, seri imalatın onaylı tipe uygun olmasını sağlayan prosedürleri
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uygulamak zorundadır. Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin karakteristik veya tasa-
rımındaki değişiklikler ve araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin uygun olduğu beyan
edilen şartlardaki değişiklikler, bu Yönetmeliğin 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca dikkate
alınır.

(8) Araç, aksam veya ayrı teknik ünitelere bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca
konulan zorunlu işaretlemelere ve tip onay işaretlemelerine ek olarak, imalatçılar adlarını, tes-
cilli ticari unvanlarını veya tescilli ticari markalarını ve AB veya Türkiye içindeki iletişim ad-
reslerini piyasada bulundurulan araç, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin üzerinde ya da bunun
mümkün olmadığı durumlarda ambalajda ya da aksam veya ayrı teknik ünite ile birlikte sağ-
lanan bir belgede belirtmek zorundadır.

(9) İmalatçılar, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin, kendi so-
rumluluklarında iken saklama veya nakliye koşullarından dolayı, bu Yönetmelikte belirlenen
şartlara uygunluğunun tehlikeye düşmemesini sağlamak zorundadır.

İmalatçıların uygun olmayan veya ciddi bir risk teşkil eden ürünleri ile ilgili yü-
kümlülükleri

MADDE 9 – (1) İmalatçıların piyasaya arz edilen veya hizmete giren araç, sistem, ak-
sam veya ayrı teknik ünitelerinin, bu Yönetmeliğe ya da bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen
mevzuata ve uygulama mevzuatına uygun olmadığını mütalaa ettiği veya bunun için gerekçeleri
olduğu durumlarda bu imalatçılar, uygun görüldüğü şekilde, söz konusu araç, sistem, aksam
veya ayrı teknik ünitelerin uygunluğunu sağlamak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için
gereken düzeltici önlemleri hızlı bir şekilde almak zorundadır. İmalatçı, özellikle söz konusu
uygunsuzluk ve varsa alınan düzeltici tedbirlerle ilgili ayrıntıları sağlayarak Bakanlığı ivedilikle
bilgilendirir.

(2) Araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın ciddi bir risk teşkil
ettiği durumlarda, imalatçılar, söz konusu araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya
donanımın piyasada bulundurulduğu veya hizmete girdiği ülkelerdeki onay kuruluşu ve piyasa
gözetimi ve denetimi kuruluşunu hızlı bir şekilde bilgilendirir ve özellikle söz konusu uygun-
suzluk ve varsa alınan düzeltici tedbirlerle ilgili ayrıntıları verir.

(3) İmalatçılar, bir araç piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl boyunca, bir sistem, aksam
veya ayrı teknik ünite piyasaya arz edildikten sonra ise 5 yıl boyunca, 24 üncü maddenin onun-
cu fıkrasında atıf yapılan tanıtım paketini, 33 üncü maddede atıf yapılan uygunluk belgelerinin
bir kopyasını Bakanlığa sunmak üzere saklamak zorundadır.

(4) İmalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin
uygunluğunu gösteren AB tip onayı belgesinin veya 46 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrala-
rında atıf yapılan yetki belgesinin kopyasını, Türkçe sağlamak zorundadır. İmalatçılar, piyasaya
arz edilen, tescil edilen veya hizmete giren araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin teşkil
ettiği riskleri ortadan kaldırmak için 4703 sayılı Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve De-
netimine Dair Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm
faaliyetlerde Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçı temsilcisinin piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Piyasa gözetim ve denetimi için sorumlu imalatçı temsilcisi, imalat-

çıdan aldığı yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Bu yetki belgesi, imalatçı tem-
silcisinin asgari olarak aşağıdakileri yapmasına olanak verir.

a) İmalatçı temsilcisi; bir araç piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl boyunca, bir sistem,
aksam veya ayrı teknik ünite piyasaya arz edildikten sonra ise 5 yıl boyunca, 22 nci maddede
atıf yapılan tanıtım dosyasını ve 33 üncü maddede atıf yapılan uygunluk belgelerini Bakanlığa
sunmak üzere hazırda bulundurmak için erişimini sağlar.
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b) Bakanlığın talebi üzerine, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin imalatının
uygunluğunu göstermek için gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin sunulmasını sağlar.

c) Yetkisi kapsamındaki araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımların
oluşturduğu ciddi riski ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek her türlü faaliyette, Bakanlık
ile işbirliği yapılmasına olanak sağlar.

İthalatçının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İthalatçılar, sadece teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli

ürünleri piyasaya arz edebilir. AB tip onayı alan veya ulusal onay şartlarını sağlayan teknik
düzenlemesine uygun araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin güvenli ürün olduğu kabul
edilir.

(2) İthalatçılar, tip onayı alan bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi piyasaya
arz etmeden önce, 24 üncü maddenin onuncu fıkrasına uygun bir tanıtım paketinin bulundu-
ğunu, ilgili sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin gerekli tip onayı işaretini taşıdığını ve 8 inci
maddenin sekizinci fıkrasına uygun olmasını sağlar ve garanti eder. İthalatçı, aracı gerekli uy-
gunluk belgesiyle birlikte sağlamak zorundadır.

(3) İthalatçıların bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın bu
Yönetmeliğin şartlarına uygun olmadığını ve özellikle de tip onayına uymadığını mütalaa ettiği
veya bunun için gerekçeleri olduğu durumlarda, bu ithalatçılar, uygun hale getirilene kadar söz
konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi piyasaya arz edemez, hizmete girmesine
izin veremez ve tescil ettiremez. Ayrıca, araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya do-
nanımın ciddi bir risk teşkil ettiğini düşündüğü veya bunun için gerekçelerinin olduğu durum-
larda, imalatçıları ve Bakanlığı ivedilikle bilgilendirir. Tip onayı alan araç, sistem, aksam ve
ayrı teknik üniteler için ayrıca, bu onayı veren onay kuruluşunu da bilgilendirir.

(4) İthalatçılar, adlarını, tescilli ticari unvanlarını veya tescilli ticari markalarını ve AB
veya Türkiye içindeki iletişim adreslerini araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya do-
nanımın üzerinde ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajda ya da sistem, aksam,
ayrı teknik ünite, parça veya donanım ile birlikte sağlanan bir belgede belirtmek zorundadır.

(5) İthalatçılar, 51 inci madde uyarınca araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite ile
birlikte, Türkçe olarak hazırlanmış talimat ve bilgilerin verilmesini sağlar.

(6) İthalatçılar, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin, kendi so-
rumluluklarında iken saklama veya nakliye koşullarından dolayı, bu Yönetmelikte belirlenen
şartlara uygunluğunun tehlikeye düşmemesini sağlamak zorundadır.

(7) Bir aracın, sistemin, aksamın, ayrı teknik ünitenin, parçanın veya donanımın ciddi
riskler taşıdığı düşünüldüğünde, ithalatçılar, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak ama-
cıyla, araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımlar ile ilgili şikâyet ve geri ça-
ğırmaları araştırır, gerekirse bunların kaydını tutar ve dağıtıcıları bu takip çalışmaları hakkında
bilgilendirir.

İthalatçıların uygun olmayan veya ciddi bir risk teşkil eden ürünleri ile ilgili yü-
kümlülükleri

MADDE 12 – (1) İthalatçıların piyasaya arz ettikleri bir araç, sistem, aksam veya ayrı
teknik ünitenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını mütalaa ettiği veya bunun için gerekçeleri
olduğu durumlarda bu ithalatçılar, uygun görüldüğü şekilde, söz konusu araç, sistem, aksam
veya ayrı teknik ünitelerin uygunluğunu sağlamak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için
gereken düzeltici önlemleri hızlı bir şekilde almak zorundadır.

(2) Bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın ciddi bir risk teşkil
ettiği durumlarda, ithalatçılar; imalatçısını ve söz konusu ürünün piyasaya arz edildiği ülke-
lerdeki imalatçıları, onay kuruluşu ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu ivedilikle bilgi-
lendirir. İthalatçı ayrıca, alınan önlemleri bildirir ve özellikle, söz konusu ciddi risk ve varsa
imalatçı tarafından alınan düzeltici tedbirlerle ilgili ayrıntıları verir.
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(3) İthalatçılar, bir araç piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl boyunca, bir sistem, aksam
veya ayrı teknik ünite piyasaya arz edildikten sonra ise 5 yıl boyunca, uygunluk belgesinin bir
kopyasını Bakanlığa sunmak üzere saklamak ve 24 üncü maddenin onuncu fıkrasında atıf ya-
pılan tanıtım paketinin, bu kuruluşlara sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlamak zo-
rundadır.

(4) İthalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin
uygunluğunu gösteren gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe sağlamak zorundadır. İtha-
latçılar, piyasaya arz ettikleri bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın
oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen her türlü faaliyette, Bakanlıkla iş-
birliği sağlar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Dağıtıcılar, bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya do-

nanımı piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin şartları hususunda gereken dikkati göstermek
zorundadır.

(2) Herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi piyasada bulundurmadan,
tescil ettirmeden veya hizmete almadan önce, dağıtıcılar, söz konusu araç, sistem, aksam veya
ayrı teknik ünitenin gerekli zorunlu işaretlemeleri veya tip onay işaretini taşıdığını, yanında
gerekli belgelerin ve Türkçe hazırlanmış talimatların ve güvenlik bilgilerinin yer aldığını,
ithalatçının ve imalatçının 11 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 34 üncü maddenin
birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki şartlara uyduğunu doğrular.

(3) Dağıtıcılar, herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin, kendi so-
rumluluklarında iken saklama veya nakliye koşullarından dolayı, bu Yönetmelikte belirlenen
şartlara uygunluğunun tehlikeye düşmemesini sağlamak zorundadır.

Dağıtıcıların uygun olmayan veya ciddi bir risk teşkil eden ürünleri ile ilgili yü-
kümlülükleri

MADDE 14 – (1) Dağıtıcıların bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu
Yönetmeliğin şartlarına uygun olmadığını mütalaa ettiği veya bunun için gerekçeleri olduğu
durumlarda, uygun hale getirilene kadar, bu dağıtıcılar söz konusu araç, sistem, aksam veya
ayrı teknik üniteyi piyasada bulunduramaz, tescil ettiremez ve hizmete girmesini sağlayamaz.

(2) Dağıtıcıların piyasada bulundurdukları veya tescil ettirdikleri ya da hizmete girme-
sinden sorumlu oldukları bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğe uy-
gun olmadığını mütalaa ettiği veya bunun için gerekçeleri olduğu durumlarda, bu dağıtıcılar,
9 uncu maddenin birinci fıkrası veya 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca, uygunsa, söz
konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin uygun hale getirilmesi veya geri çağrıl-
ması için gereken düzeltici önlemlerin alınması için imalatçıyı veya imalatçı temsilcisini bil-
gilendirir.

(3) Araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın ciddi bir risk teşkil
ettiği durumlarda, dağıtıcılar; imalatçısını, ithalatçısını ve söz konusu ürünü piyasada bulun-
durdukları ülkelerdeki onay kuruluşu ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarını ivedilikle
bilgilendirir. Dağıtıcı ayrıca, alınan önlemleri bildirir ve özellikle, söz konusu ciddi risk ve
varsa imalatçı tarafından alınan düzeltici tedbirlerle ilgili ayrıntıları verir.

(4) Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belir-
tilen bilgileri imalatçının sağlamasını veya 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgi-
leri ithalatçının vermesini sağlamak zorundadır. Piyasada bulundurdukları bir araç, sistem, ak-
sam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımın oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için 4703
sayılı Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci
maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilen her türlü faaliyette, Bakanlık ile işbirliği yapar.
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İmalatçı yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için geçerli olduğu durumlar
MADDE 15 – (1) İthalatçı veya dağıtıcının araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi

kendi adıyla veya ticari markasıyla piyasada bulundurduğu, tescil ettirdiği veya hizmete gir-
mesinden sorumlu olduğu, ya da araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitede ilgili şartlara uy-
gunluğunu etkileyebilecek şekilde değişiklik yaptığı durumlarda, ithalatçı veya dağıtıcı bu Yö-
netmeliğin amaçları çerçevesinde imalatçı olarak kabul edilir ve 8 ila 10 uncu maddelerde be-
lirtilen imalatçının yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmeciler
MADDE 16 – (1) İktisadi işletmeciler talep üzerine, beş yıl süreyle Onay Kuruluşu ve

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşuna;
a) Kendisine bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanım tedarik

etmiş olan herhangi bir iktisadi işletmeciyi,
b) Bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanım tedarik etmiş olduğu

herhangi bir iktisadi işletmeciyi,
açıklamak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maddi Şartlar

Araçların fonksiyonel güvenliğine ilişkin şartlar
MADDE 17 – (1) İmalatçılar, araç yolcularının ve aracın etrafındaki diğer insanların

yaralanma riskini en aza indirecek şekilde araçların tasarlanmasını, imal ve monte edilmesini
sağlamak zorundadır.

(2) İmalatçılar araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin, aşağıda yer alan konularla
ilgili şartlar dahil, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili şartlara uygun olmasını sağlar.

a) Aracın yapısal bütünlüğü,
b) Gelişmiş fren sistemleri ve elektronik kararlılık kontrol sistemleri dahil, özellikle di-

reksiyon ve fren sistemleriyle ilgili olarak, aracın sürücü tarafından kontrolüne yardım edecek
sistemleri,

c) Camlar, aynalar ve sürücü bilgilendirme sistemleri dahil, sürücüye görüş alanı, araç
ve çevre durumu hakkında bilgileri sağlayan sistemleri,

ç) Araç aydınlatma sistemleri,
d) İç donanım, koltuk başlıkları, emniyet kemerleri, araç kapıları dahil, araç yolcu ko-

runmasına yönelik sistemleri,
e) Araç dış tarafı ve aksesuarları,
f) Elektromanyetik uyumluluk,
g) Sesli ikaz cihazları,
ğ) Isıtma sistemleri,
h) İzinsiz kullanıma karşı koruma cihazları,
ı) Araç tanıtma sistemleri,
i) Kütleler ve boyutlar,
j) Statik elektrik dahil, elektriksel güvenlik,
k) Arka koruyucu yapılar,
l) Yan koruma,
m) Yük platformları,
n) Çekme donanımları,
o) Lastikler,
ö) Paçalık sistemleri,
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p) Geri vites,
r) Paletler,
s) Bağlantı hatalarına karşı koruma dahil, mekanik bağlantı parçaları.
(3) Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatın veya uygulama mevzuatının içer-

diği elektrik ile ilgili araç aksamlarının taşıdığı riskler, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış
Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmeliğe (2006/95/AT) tabi değildir.

(4) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartlar, Ek I’e göre uygulanabilir ise, araçlar ve
söz konusu araçlara yönelik sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için geçerlidir.

(5) Yüksek düzeyde fonksiyonel güvenlik sağlamak için, uygun olması halinde deney
prosedürleri ve sınır değerler de dahil olmak üzere ikinci fıkrada belirtilen konulara ilişkin ay-
rıntılı teknik şartlar hakkında, 71 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul
etmek üzere Türkiye’de Bakanlık yetkilidir. Bu ayrıntılı teknik şartlar, 76 ncı maddenin birinci
fıkrasında atıf yapılan mevzuatta ve 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Makine Emniyeti Yönetmeliğinde (2006/42/AT) öngörülen fonksiyonel güvenlik düze-
yini arttırmaya ya da en azından korumaya yönelik olmalı ve aşağıda yer alan hususları sağla-
malıdır.

a) Azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan araçların, fren performansı ve uygun
durumlarda kilitlenmeyen fren sistemleri bakımından motorlu araçlar ve bunların römorkları
ile eşit düzeyde fonksiyonel güvenliğe sahip olmasını sağlamalıdır.

b) Lastiklerin veya paletlerin sert yol yüzeyine uyguladığı azami temas basıncının 0,8
MPa’dan fazla olmamasını sağlamalıdır.

Çalışma güvenliği şartları
MADDE 18 – (1) İmalatçılar, araç üzerinde veya araç ile çalışan kişilerin yaralanma

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

(2) İmalatçılar araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin, aşağıda yer alan konularla
ilgili şartlar dahil, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili şartlara uygun olmasını sağlar.

a) Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS),
b) Düşen cisimlere karşı koruyucu yapılar (FOPS),
c) Yolcu koltukları,
ç) Sürücünün maruz kaldığı gürültü seviyesi,
d) Sürücü koltuğu,
e) Kayma, takılma ve düşmeye karşı koruma dahil, çalışma alanı ve sürüş konumuna

erişim,
f) Kuyruk milleri,
g) Tahrik sistemi bileşenlerinin korunması,
ğ) Emniyet kemeri bağlantı noktaları,
h) Emniyet kemerleri,
ı) Sürücünün keskin ve delici nesnelere karşı korunması (Operatör Koruyucu Yapılar,

OPS),
i) Sürücünün tehlikeli maddelere karşı korunması,
j) Aşırı sıcak parça veya malzemelere karşı koruma,
k) Operatör el kitabı,
l) Kontrol sistemleri ile acil durum ve otomatik durdurma cihazlarının güvenlik ve gü-

venilirliği dahil, kontroller,
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m) Kaba yüzeylere, keskin kenar ve açılara, sıvı taşıyan boruların delinmesine ve aracın
kontrolsüz hareketlerine karşı koruma dahil, (a), (b), (f) ve (ı) bentlerinde belirtilenler dışındaki
mekanik tehlikelere karşı koruma,

n) Güvenli temizlik de dahil, aracın kullanım ve bakımı,
o) Koruma çerçeveleri ve koruma tertibatları,
ö) Bilgi, uyarı ve işaretlemeler,
p) Malzemeler ve ürünler,
r) Aküler.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartlar Ek I’e göre uygulanabilir ise, araçlar ve

söz konusu araçlara yönelik sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için geçerlidir.
(4) Yüksek düzeyde çalışma güvenliği sağlamak için, uygun olması halinde deney pro-

sedürleri ve sınır değerler de dahil olmak üzere ikinci fıkrada belirtilen konulara ilişkin ayrıntılı
teknik şartlar hakkında, 71 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek
üzere Türkiye’de Bakanlık yetkilidir. Bu ayrıntılı teknik şartlar, 76 ncı maddenin birinci fıkra-
sında atıf yapılan mevzuatta ve Makina Emniyeti Yönetmeliğinde (2006/42/AT) öngörülen ça-
lışma güvenliği düzeyini arttırmaya ya da en azından korumaya yönelik olmalı ve öngörülebilir
yanlış kullanıma karşı koruma, kontrol sistemlerinin kullanılabilirliği, yanlışlıkla devreye alın-
malarını önlemek için kontrollerin erişilebilirliği, kişi/araç ara yüzünün öngörülebilir sürücü
özelliklerine, titreşimlere ve operatör müdahalesine göre uyarlanması dahil ergonomi, kararlılık
ve yangın güvenliğini dikkate almalıdır.

Çevresel performans şartları
MADDE 19 – (1) İmalatçılar, araçların çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek şe-

kilde tasarlanmasını, imal ve monte edilmesini sağlamak zorundadır.
(2) İmalatçılar araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin, aşağıda yer alan konularla

ilgili şartlar dahil, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili şartlara uygun olmasını sağlar.
a) Kirletici emisyonları,
b) Harici ses seviyesi.
(3) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında

Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık
Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğindeki
(97/68/AT) hareketli makineler için belirlenen kirletici emisyonlarına ilişkin spesifik sınır de-
ğerler, deney prosedürleri ve şartlar geçerlidir.

(4) Spesifik harici ses seviyelerine yönelik sınır değerler, aşağıdakileri aşamaz.
a) Çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 1500 kg’dan fazla olan traktörler için 89 dB(A),
b) Çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 1500 kg’dan fazla olmayan traktörler için 85

dB(A).
Değerler, altıncı fıkrada atıf yapılan mevzuatta belirlenen deney prosedürleri doğrultu-

sunda ölçülür.
(5) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartlar Ek I’e göre uygulanabilir ise, araçlar ve

söz konusu araçlara yönelik sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için geçerlidir.
(6) Yüksek düzeyde çevresel performans sağlamak için,  prosedürleri dahil olmak üzere,

harici ses seviyesi ve kirletici emisyonlarıyla ilgili olarak onaylanmış motorların araca takılması
hakkındaki ayrıntılı teknik şartlar ve esneklik sağlamaya yönelik ilgili hükümler hakkında,
71 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Türkiye’de Bakanlık
yetkilidir. Bu ayrıntılı teknik şartlar, 76 ncı maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan mevzuatta
veya Makina Emniyeti Yönetmeliğinde (2006/42/AT) öngörülen çevresel performans düzeyini
arttırmaya ya da en azından korumaya yönelik olmalıdır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AB Tip Onayı İşlemleri

AB tip onayı işlemleri
MADDE 20 – (1) Tam araç tip onayı başvurusunda bulunan bir imalatçı, aşağıdaki iş-

lemlerden birini seçebilir;
a) Kademeli tip onayı,
b) Tek aşamalı tip onayı,
c) Karma tip onayı.
İmalatçı, çok aşamalı tip onayını da seçebilir. Sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin

tip onayı için sadece tek aşamalı tip onayı prosedürü kullanılabilir.
(2) Kademeli tip onayı, aracın parçalarını oluşturan sistem, aksam ve ayrı teknik üni-

telerin tüm AB tip onay belgelerinin kademeli alınmasını ve son olarak tam araç tip onayı aşa-
masına gelinmesini ifade eder.

(3) Tek aşamalı tip onayı, aracın tek bir işlemde bir bütün olarak onaylanmasını ifade
eder.

(4) Karma tip onayı, tam araç onayının son aşamasında bir veya birden fazla sistem
onayının alındığı ve bu sistemler için AB tip onay belgesi düzenlemenin gerekmediği bir ka-
demeli tip onay işlemidir.

(5) Çok aşamalı tip onayı işleminde, bir veya birden fazla onay kuruluşu, tamamlanma
aşamasına bağlı olarak, tamamlanmamış veya tamamlanmış bir aracın bu Yönetmelikteki ilgili
idari hükümleri ve teknik şartları karşıladığını onaylar. Çok aşamalı tip onayı, aracın tamam-
lanma durumu dikkate alınarak, 22 nci maddede belirtilen tanıtım dosyasındaki özelliklere
uyan ve Ek I’deki ilgili mevzuatta belirlenen teknik şartları karşılayan tamamlanmamış veya
tamamlanmış araçlara verilir.

(6) Son tamamlanma aşamasına ait tip onayı ancak, onay kuruluşu son aşama tip onayı
verilen aracın o tarihte tüm geçerli teknik şartları yerine getirdiğini doğruladıktan sonra verilir.
Bu kapsamda, farklı bir araç (alt) kategorisi için olsa bile, çok aşamalı işlem dahilinde onay
verilen tamamlanmamış bir aracın tip onayı kapsamına giren tüm şartlar için belge kontrolü
yapılır.

(7) Onay işlemi seçimi, onaylanmış araç tipinin, tam araç tip onayı verilmesi sırasında
uyması gereken geçerli maddi şartlarını etkilemez.

(8) Tip onay işlemlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelerle ilgili olarak, 71 inci maddeye
uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Türkiye’de Bakanlık yetkilidir.

Tip onay başvurusu
MADDE 21 – (1) İmalatçı, tip onay başvurusunu Onay Kuruluşuna yapar.
(2) Belirli bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite için sadece bir onay kuruluşuna

tek bir başvuru yapılabilir.
(3) Onaylanacak her bir tip için ayrı başvuru yapılır.
Tanıtım dosyası
MADDE 22 – (1) Başvuru sahibi, Onay Kuruluşuna bir tanıtım dosyası sunar.
(2) Tanıtım dosyasında aşağıdaki hususlar bulunur.
a) Tanıtım belgesi,
b) Tüm veriler, çizimler, fotoğraflar ve diğer bilgiler,
c) Araçlar için 20 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca seçilen işlem/işlemler,
ç) Başvuru prosedürü çerçevesinde Onay Kuruluşu tarafından talep edilebilecek her

türlü ek bilgi.
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(3) Tanıtım dosyası, Onay Kuruluşu ve Teknik Servis tarafından kabul edilen basılı
veya elektronik bir formatta sunulabilir.

(4) Uygulama mevzuatı aracılığıyla tanıtım belgesi ve tanıtım dosyası için şablonlar
belirlenir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun
olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.

Farklı işlemlerde yapılan tip onay başvurusunda sağlanması gereken bilgilere iliş-
kin spesifik şartlar

MADDE 23 – (1) Kademeli tip onay başvurusunda bulunulurken, 22 nci madde uya-
rınca hazırlanmış bir tanıtım dosyası ve Ek I’deki geçerli mevzuatın her biri uyarınca istenen
tip onay belgelerinin tamamı sunulur. Bir sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tip onayı veril-
mesi durumunda, Ek I’deki geçerli mevzuat kapsamında, Onay Kuruluşu söz konusu onay ve-
rilene veya reddedilene kadar ilgili tanıtım dosyasına erişebilmelidir.

(2) Tek aşamalı tip onay başvurusunda bulunulurken, 22 nci maddede belirtilen ve söz
konusu geçerli mevzuat ile ilgili olarak, bu Yönetmelik kapsamında kabul edilen uygulama
mevzuatı uyarınca gerekli bilgileri içeren bir tanıtım dosyası sunulur.

(3) Karma tip onayının verileceği durumlarda, tanıtım dosyasının yanında, Ek I'deki
geçerli mevzuatın her biri uyarınca istenen bir veya birden fazla tip onay belgesi sunulur. Tip
onay belgesi sunulmuyorsa, söz konusu geçerli mevzuatla ilgili olarak bu Yönetmelik kapsa-
mında kabul edilen uygulama mevzuatı uyarınca gerekli bilgiler sunulur.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar saklı kalmak kaydıyla, çok aşamalı tip onayında
aşağıdaki bilgiler sunulur. Aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgiler, üçüncü fıkra ge-
reğince sunulabilir.

a) İlk aşamada, tanıtım dosyasının ve AB tip onay belgelerinin temel aracın tamamlan-
ma durumuyla ilgili olan kısımları,

b) İkinci ve sonraki aşamalarda, tanıtım dosyasının ve AB tip onay belgelerinin mevcut
imalat aşamasıyla ilgili olan kısımları ve ayrıca, önceki imalat aşamasında araç için düzenlenen
AB tip onay belgesinin kopyası ve imalatçının araçta yaptığı her türlü değişiklik ve eklemenin
bütün ayrıntıları.

(5) Onay Kuruluşu talepte bulunarak, hangi deneylerin gerektiği hususunda bir karar
alınabilmesini sağlamak ya da gerekli deneylerin yapılmasını kolaylaştırmak için, imalatçıdan
ek bilgileri sağlamasını isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
AB Tip Onay İşlemlerinin Yürütülmesi

Genel hükümler
MADDE 24 – (1) Onay Kuruluşu AB tip onayını ancak, 28 inci maddede atıf yapılan

imalatın uygunluğu ve araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili şartları yerine
getirdiğini doğruladıktan sonra verir.

(2) AB tip onayları 24 ila 28 inci maddeler uyarınca verilir.
(3) Bakanlık, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin gerekli şartlara uygun

olduğunu, ancak ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu ya da çevreye veya kamu sağlığına
ciddi şekilde zarar verebileceğini veya çalışma güvenliği açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini
belirlerse, Onay Kuruluşu AB tip onayını vermeyi reddedebilir. Bu durumda, Ekonomi Bakan-
lığı aracılığıyla AB ülkelerinin onay kuruluşlarına ve Komisyona kararının nedenlerini açıkla-
yan ve bulgularının kanıtlarını sunan ayrıntılı bir dosya gönderir.

(4) AB tip onay belgeleri, uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenen uyumlaştırılmış
bir sisteme göre numaralandırılır. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı,
69 uncu maddeye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.
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(5) Onay Kuruluşu, AB tip onay belgesinin düzenlenmesini izleyen bir ay içinde, ortak
bir güvenli elektronik iletişim sistemi aracılığıyla, onayladığı her bir araç tipi için AB ülkele-
rinin onay kuruluşlarına AB araç tip onay belgesinin kopyasını ekleriyle birlikte gönderir. Bu
kopya, güvenli elektronik dosya formatında da olabilir.

(6) Onay Kuruluşu, araç tip onayı vermeyi reddettiği veya onayını geri çektiği durum-
larda zaman geçirmeden, kararı nedenleriyle birlikte üye ülkelerin onay kuruluşlarına bildirmek
üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(7) Onay Kuruluşu, üç aylık aralıklarla, bir önceki dönemde sistem, aksam ve ayrı tek-
nik üniteler için verdiği, değiştirdiği, vermeyi reddettiği veya geri çektiği AB tip onaylarının
listesini üye ülkelerin onay kuruluşlarına iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Ko-
misyona gönderir.

(8) Başka bir onay kuruluşu tarafından istenmesi halinde, herhangi bir AB tip onayı
vermiş olan onay kuruluşu, bu isteği izleyen bir ay içinde, ortak bir güvenli elektronik iletişim
sistemi aracılığıyla, istekte bulunan ülke onay kuruluşuna ilgili AB tip onay belgesinin kopya-
sını ekleriyle birlikte gönderir. Bu kopya, güvenli elektronik dosya formatında da olabilir.

(9) Onay Kuruluşu, talebi halinde Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona da beş
ila sekizinci fıkralarda belirtilen bilgileri sunar.

(10) Onay Kuruluşu, tanıtım dosyasından ve teknik servis veya onay kuruluşu tarafın-
dan görevlerinin ifası sırasında tanıtım dosyasına eklenen deney raporlarından ve tüm diğer
belgelerden oluşan bir tanıtım paketi hazırlar. Tanıtım paketinde, tüm içeriğin listelendiği bir
fihrist yer alır. Bu fihrist, AB tip onay usulünde birbirini izleyen adımların kaydını, özellikle
de revizyon ve güncellemelerin tarihlerini sunmak üzere, her belgedeki bütün sayfaları ve bel-
genin formatını açık bir biçimde gösterecek şekilde uygun biçimde numaralandırılır veya işa-
retlenir. Onay Kuruluşu, tanıtım paketindeki bilgileri ilgili onayın geçerliliği sona erdikten
sonra 10 yıl boyunca saklamak zorundadır.

AB tip onay belgesi ile ilgili özel hükümler
MADDE 25 – (1) AB tip onay belgesi, ek olarak aşağıdaki hususları içerir.
a) 24 üncü maddenin onuncu fıkrasında atıf yapılan tanıtım paketi,
b) Deney sonuçları,
c) Firmadaki konumlarına dair beyanı ve uygunluk belgelerini imzalamaya yetkili olan

kişinin/kişilerin adı/adları ve imza örneği/örnekleri,
ç) Tam araç tip onayının verilmesi durumunda doldurulmuş bir uygunluk belgesi örneği.
(2) AB tip onayı belgesi, uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenen şablona göre dü-

zenlenir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun
olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.

(3) Onay Kuruluşu, her araç tipi ile ilgili olarak;
a) Ekindeki deney sonuçları sayfası dahil, AB tip onay belgesinin tüm ilgili kısımlarını

doldurur.
b) Tanıtım paketinin fihristini hazırlar.
c) Tamamlanan belgeyi ekleriyle birlikte en kısa sürede başvuru sahibine teslim eder.
ç) Uygulama mevzuatı aracılığıyla, (a) bendinde atıf yapılan deney sonuçları sayfası

için bir şablon belirlenir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu
maddeye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.

(4) 35 inci madde uyarınca geçerliliğine kısıtlama koyularak ya da bu Yönetmelikteki
veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki veya uygulama mevzuatındaki bazı
hükümlerden muaf olarak bir AB tip onayı verilmesi durumunda, AB tip onay belgesinde bu
kısıtlama veya muafiyetler açıkça belirtilir.
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(5) İmalatçı karma tip onay işlemini seçmiş ise, Onay Kuruluşu, tanıtım paketini deney
raporlarının referansları ile tamamlar. 27 nci maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan uygulama
mevzuatıyla belirlenen bu deneyler için AB tip onay belgesi verilmez.

(6) İmalatçı tek aşamalı tip onay prosedürünü seçmiş ise, Onay Kuruluşu, geçerli şart
veya mevzuat listesini hazırlayarak bu listeyi AB tip onay belgesine ekler. Uygulama mevzuatı
aracılığıyla bu liste için bir şablon belirlenir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama
mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yü-
rürlüğe konur.

Sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler ile ilgili özel hükümler
MADDE 26 – (1) AB tip onayı, tanıtım dosyasındaki hususlara uyan ve Ek I’deki ilgili

mevzuatta belirlenen teknik şartları karşılayan sistemlere verilir.
(2) Aksam ve ayrı teknik üniteler için AB tip onayı, tanıtım dosyasındaki hususlara

uyan ve Ek I’deki ilgili mevzuatta belirlenen teknik şartları karşılayan aksam ve ayrı teknik
ünitelere verilir.

(3) Tamir, servis veya bakıma yönelik tasarlanmış olsun ya da olmasın, bir araç ile ilgili
olarak sistem tip onayı kapsamında bulunan aksam ve ayrı teknik üniteler için, Ek I’deki ilgili
mevzuatta belirtilmedikçe, ilave aksam veya ayrı teknik ünite onayı gerekmez.

(4) Bir aksam veya ayrı teknik ünite, sadece aracın diğer parçaları ile birlikte çalışarak
işlevini yerine getiriyor veya belirli bir özelliği sunuyor ise, bu nedenle şartlara uygunluğun
doğrulanması ancak aksam veya ayrı teknik ünitenin diğer parçalar ile birlikte çalışırken müm-
künse, söz konusu aksam veya ayrı teknik ünitenin AB tip onayının kapsamı bu doğrultuda kı-
sıtlanır. Böyle durumlarda, AB tip onay belgesinde aksam veya ayrı teknik ünitenin kullanı-
mıyla ilgili var olabilecek kısıtlamalar belirtilir ve monte edilmesi ile ilgili özel şartlara yer
verilir. Bu aksam veya ayrı teknik ünite, araç imalatçısı tarafından takılıyorsa, geçerli kullanım
kısıtlamalarına veya monte edilme koşullarına uygunluk, araç tip onayı verilirken doğrulanır.

AB tip onayı için gereken deneyler
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte ve Ek I’de listelenen mevzuatta öngörülen teknik

şartlara uygunluk, belirlenen teknik servisler tarafından gerçekleştirilen uygun deneyler aracı-
lığıyla kanıtlanır. Deney prosedürleri ve bu deneyleri gerçekleştirmek için kullanılması öngö-
rülen spesifik donanım ve aletler, Ek I’de listelenen ilgili mevzuat içeriğinde tanımlanan şekilde
olmalıdır. Deney raporunun formatı, uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenen genel şartlara
uygun olur. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun
olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.

(2) İmalatçı, gerekli deneylerin yapılması için Onay Kuruluşuna, Ek I’de listelenen
ilgili mevzuat kapsamında belirtilen sayıda araç, aksam ve ayrı teknik ünite sağlar.

(3) Gerekli deneyler, onaylanacak tipi temsil eder nitelikteki araç, aksam ve ayrı teknik
üniteler üzerinde gerçekleştirilir. Ancak imalatçı, Onay Kuruluşu ile mutabakat sağlayarak
onay verilecek tipi temsil etmemekle birlikte, istenen performans düzeyi bakımından en olum-
suz bir dizi özelliği kendinde barındıran bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi seçe-
bilir. Bu seçim süreci sırasında karar vermeye yardımcı olması için sanal test yöntemlerinden
yararlanılabilir.

(4) Onay Kuruluşunun kabulüne tabi olmak üzere, altıncı fıkra uyarınca kabul edilen
mevzuatın içerdiği şartlar bakımından, imalatçının talebi üzerine birinci fıkrada atıf yapılan
deney prosedürlerine alternatif olarak sanal test yöntemleri kullanılabilir.

(5) Sanal test yöntemleri, altıncı fıkra uyarınca kabul edilen mevzuatın içerdiği şartları
sağlar.
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(6) Sanal testlerle elde edilen sonuçların fiziksel testlerden elde edilenler kadar anlamlı
olmasını sağlamak için, sanal testlerin tabi olacağı şartlar ve sanal testlerin yürütülmesi gereken
koşullarla ilgili olarak, 71 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek
üzere Türkiye’de Bakanlık yetkilidir. Söz konusu mevzuat kabul edilirken, uygun görüldüğü
şekilde, 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve
Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) Ek XVI’sında belirtilen şart ve prosedürler
esas alınır.

İmalatın uygunluğu
MADDE 28 – (1) AB tip onayı veren Onay Kuruluşu, imal edilen araçlar, sistemler,

aksamlar veya ayrı teknik ünitelerin onay verilen tipe uygun olarak imal edilmesini sağlamak
için uygun düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla, gerekirse AB ülke-
lerinin onay kuruluşlarıyla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

(2) Tam araç tip onayı veren Onay Kuruluşu, imalatçı tarafından düzenlenen uygunluk
belgelerinin 33 üncü maddeye uygun olduğunu doğrulamak için gerekli önlemleri alır. Bu amaç
doğrultusunda Onay Kuruluşu, yeterli sayıda örnek uygunluk belgesinin 33 üncü maddeye uy-
gun olduğunu ve imalatçının, uygunluk belgelerindeki verilerin doğruluğu sağlamak için yeterli
düzenlemeler yaptığını doğrular.

(3) Tip onayı veren Onay Kuruluşu, bu onayla ilgili olarak, gerekirse AB ülkelerinin
onay kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle, birinci ve ikinci fıkrada yer alan düzenlemelerin
yeterliliğini sürdürdüğünü, dolayısıyla imal edilen araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin
onaylanmış tipe uygun olmaya devam ettiğini ve uygunluk belgelerinin 33 üncü maddeye uy-
gunluğunu koruduğunu doğrulamak için gerekli önlemleri alır.

(4) Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin onaylanmış tipe uygun olduğunu
doğrulamak için, tip onayını veren Onay Kuruluşu AB tip onayı için gereken kontrol ve de-
neylerden herhangi birini, imalat tesisleri de dahil olmak üzere imalatçı tesislerinden alınan
numuneler üzerinde yapabilir.

(5) Tip onayı veren Onay Kuruluşu, imalatın devam etmesine rağmen, birinci ve ikinci
fıkrada yer alan düzenlemelerin uygulanmadığını, mutabakat sağlanan düzenlemelerden ve
kontrol planlarından önemli ölçüde sapmalar olduğunu, düzenlemelerin uygulanmadığını veya
yeterli görülmediğini tespit ederse, imalatın uygunluğuna yönelik prosedürün gereken şekilde
uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alır ya da tip onayını geri çeker.

(6) İmalatın uygunluğuna ilişkin ayrıntılı düzenlemelerle ilgili olarak, 71 inci maddeye
uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Türkiye’de Bakanlık yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM
AB Tip Onaylarında Yapılan Değişiklikler

Genel hükümler
MADDE 29 – (1) İmalatçı, tanıtım paketindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması

halinde, gecikmeksizin AB tip onayını veren Onay Kuruluşuna bilgi vermek zorundadır. Bu
Onay Kuruluşu, 30 uncu maddede belirtilen işlemlerden hangisinin uygulanacağına karar verir.
Gerektiğinde, Onay Kuruluşu imalatçıyla konuyu istişare ederek, yeni bir AB tip onayının ge-
rekli hale geldiğine karar verir.

(2) AB tip onay değişiklik başvurusu, sadece orijinal AB tip onayını veren onay kuru-
luşuna yapılır.

(3) Onay Kuruluşu, değişikliğin yapılması için, kontrol veya deneylerin tekrar edilmesi
gerektiğine karar verirse, bu durumu imalatçıya bildirir. 30 uncu maddede atıf yapılan işlemler
sadece, Onay Kuruluşunun bu kontrol veya deneylere dayanarak AB tip onay şartlarının kar-
şılanmaya devam edildiği sonucuna varması halinde uygulanır.

14 Ağustos 2014 – Sayı : 29088                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



AB tip onaylarının revize edilmesi ve kapsam genişletilmesi
MADDE 30 – (1) Tanıtım paketindeki bilgiler değişmişse ve kontrol veya deneylerin

tekrar edilmesi gerekmiyorsa, değişiklik revizyon olarak adlandırılır. Böyle durumlarda, Onay
Kuruluşu tanıtım paketinin revize edilen sayfalarını gerekli şekilde düzenler, revize edilen her
bir sayfayı yapılan değişikliğin niteliğini ve yeniden düzenleme tarihini açıkça görülecek şe-
kilde belirtir. Yapılan değişikliklerin ayrıntılı açıklamasıyla birlikte tanıtım paketinin konsolide
ve güncellenmiş bir versiyonunun bu şartı yerine getirdiği kabul edilir.

(2) Tanıtım paketindeki bilgiler değiştiğinde ve (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlardan
biri oluştuğunda, değişiklik kapsam genişletme olarak adlandırılır ve (ç) bendinde belirtildiği
üzere güncellenmiş AB tip onay belgesi düzenlenir.

a) Ek kontroller veya deneyler gerektiğinde,
b) Ekleri hariç olmak üzere AB tip onay belgesindeki herhangi bir bilgi değiştiğinde,
c) Ek I’de listelenen herhangi bir mevzuat kapsamındaki yeni şartların, onaylanmış sis-

tem, aksam veya ayrı teknik ünite için geçerli hale gelmesi durumunda,
ç) Kapsam genişletme yapılması halinde Onay Kuruluşu, kapsam genişletme numara-

sıyla gösterilen güncellenmiş AB tip onay belgesi düzenler. Bu numara daha önce art arda ya-
pılmış genişletmelerin sayısına göre artırılır. Onay belgesinde genişletmenin nedeni ve yeniden
düzenleme tarihi açıkça belirtilir.

(3) Değişiklik yapılmış sayfaların veya konsolide ve güncellenmiş bir versiyonun dü-
zenlendiği her seferde, onay belgesine eklenen tanıtım paketindeki fihristte, en son kapsam ge-
nişletme veya revizyon tarihini ya da güncellenmiş versiyonun en son konsolidesinin tarihini
gösterecek şekilde gereken değişiklik yapılır.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde atıf yapılan yeni şartlar, teknik açıdan bir aracın tipiyle
ilgili değilse ya da aracın ait olduğu kategori dışındaki kategorileri ilgilendiriyorsa, o aracın
tip onayında değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Değişikliklerin uygulanması ve bildirilmesi
MADDE 31 – (1) Kapsam genişletme yapılması halinde, AB tip onay belgesinin tüm

ilgili kısımları, belgenin ekleri ve tanıtım paketi fihristi güncellenir. Güncellenen belge ve ekleri
zaman geçirmeden başvuru sahibine teslim edilir.

(2) Revizyon yapılması durumunda, uygun görüldüğü şekilde, tanıtım paketinin revize
edilen fihristi de dahil olmak üzere revize edilen belgeler veya konsolide yapılan ve güncellenen
versiyon, Onay Kuruluşu tarafından zaman geçirmeden başvuru sahibine teslim edilir.

(3) Onay Kuruluşu, AB tip onaylarında yapılan tüm değişiklikleri 24 üncü maddede
belirtilen işlemler doğrultusunda üye ülkelerin onay kuruluşlarına bildirmek üzere Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

YEDİNCİ BÖLÜM
AB Tip Onayının Geçerliliği

Geçerliliğin sona ermesi
MADDE 32 – (1) AB tip onayları belirsiz bir süre için verilir.
(2) Bir araç için verilen AB tip onayının geçerliliği, aşağıdaki durumların herhangi bi-

rinin ortaya çıkması halinde sona erer.
a) Aracın piyasada bulundurulması, tescili veya hizmete girmesi için, onaylı araç tipiyle

ilgili yeni şartların zorunlu hale gelmesi ve bu doğrultuda tip onay güncellemesinin mümkün
olmaması,

b) Tip onayı verilmiş aracın imalatının istenerek ve kesin olarak durdurulması,
c) 35 inci maddenin altıncı fıkrası doğrultusunda bir sınırlama nedeniyle onayın geçer-

liliğinin sona ermesi,
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ç) Onayın; 28 inci maddenin beşinci fıkrası, 44 üncü maddenin birinci fıkrası veya
47 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca geri çekilmiş olması.

(3) Bir tip içinde tek bir varyantın veya bir varyant içinde tek bir versiyonun geçersiz
hale gelmesi durumunda, söz konusu aracın AB tip onayı sadece ilgili varyant veya versiyon
için geçerliliğini yitirir.

(4) Belirli bir araç tipinin imalatına kesin olarak son verildiğinde, imalatçı, bu araç için
AB tip onayı veren Onay Kuruluşunu bilgilendirmek zorundadır. Bu bildirimin alınmasını iz-
leyen bir ay içinde, araca AB tip onayı veren Onay Kuruluşu da üye ülkelerin onay kuruluşlarını
konu hakkında bilgilendirmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(5) Dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak şartıyla, bir aracın AB tip onayının geçersiz
hale geleceği durumlarda, imalatçı AB tip onayını veren Onay Kuruluşunu bilgilendirmek zo-
rundadır. AB tip onayını veren Onay Kuruluşu, uygun olan durumlarda 39 uncu maddenin uy-
gulanabilmesi için zaman geçirmeden tüm ilgili bilgileri AB ülkelerinin onay kuruluşlarına
iletmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona iletir. Bu iletimde özellikle, son üre-
tilen aracın imalat tarihi ve araç tanıtım numarası belirtilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Belgesi ve İşaretlemeler

Uygunluk belgesi
MADDE 33 – (1) Araç tip onayı sahibi sıfatıyla imalatçı; tam, tamamlanmış veya ta-

mamlanmamış bir onaylı araç tipine uygun olarak imal edilen her araçla birlikte basılı belge
olarak hazırlanmış uygunluk belgesini verir. Bu belge, alıcıya araçla birlikte ücretsiz olarak
verilir. Belgenin teslim edilmesi, bu yönde açık bir talep gelmesi ya da imalatçıya ek bilgi ve-
rilmesi gibi koşullara bağlı olamaz. Araç imalatçısı, aracın imalat tarihinden sonra 10 yıllık
süre zarfında, araç sahibinin talebi üzerine uygunluk belgesinin suretini düzenlemek zorundadır.
Bu iş için imalatçının alacağı ücret, belgenin düzenlenme maliyetini aşamaz. “Suret” ifadesi,
bütün suret belgelerin ön yüzünde açıkça görülebilir şekilde olur.

(2) İmalatçı, uygulama mevzuatı aracılığıyla kabul edilen uygunluk belgesi şablonunu
kullanmak zorundadır. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu mad-
deye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur. Uygunluk
belgesi, evrak sahtekârlığını ve taklitleri önleyecek şekilde tasarlanır. Bu amaçla, uygulama
mevzuatında, uygunluk belgesi için kullanılan kâğıdın çeşitli güvenli baskı özellikleri ile ko-
runması sağlanacaktır.

(3) Uygunluk belgesi, Türkçe veya AB’nin resmi dillerinden birinde düzenlenir. Türkçe
dışında bir dilde düzenlenmesi halinde, beraberinde Türkçe’ye çevirisi bulunur.

(4) Uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişi/kişiler, imalatçının organizasyonunda
yer almalı, aracın tasarımı ve imalatı veya imalatının uygunluğu bakımından imalatçının yasal
sorumluluğunu tam olarak yerine getirmek üzere yönetim tarafından gereken şekilde yetkilen-
dirilmiş olmalıdır.

(5) Uygunluk belgesinin bütün maddeleri eksiksiz bir şekilde doldurulur ve bu belge,
aracın kullanımıyla bağlantılı olarak bu Yönetmelikte ya da bu Yönetmelik uyarınca kabul edi-
len herhangi bir mevzuatta yer alan sınırlamalar dışında herhangi bir sınırlama içeremez.

(6) Tamamlanmamış veya tamamlanmış bir araç için imalatçı sadece, mevcut onay aşa-
masında eklenmiş veya değiştirilmiş olan uygunluk belgesi maddelerini doldurmalı ve varsa,
önceki aşamalarda teslim edilen bütün uygunluk belgelerini belgeye eklemelidir.

(7) 35 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca onaylanan araçlar için, uygunluk belgesinin
başlığında “Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetim ve Denetimi Hakkında
Yönetmeliğin (AB/167/2013) 26 ncı maddesi uyarınca tip onayı verilmiş (geçici onay) tam/ta-
mamlanmış araçlar için” ibaresi yer alır.
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(8) 37 nci madde uyarınca tip onayı verilen araçlar için, ikinci fıkrada atıf yapılan uy-
gulama mevzuatında belirlenen uygunluk belgesinin başlığında “Küçük seriler halinde tip onayı
verilmiş tam/tamamlanmış araçlar için” ibaresi bulunmalı, bu ibarenin yanında imalat yılı be-
lirtilmeli ve 1 (başlangıç) ile bu Yönetmeliğin Ek II’sindeki çizelgede belirtilen sınır değer ara-
sında kalan ve her imalat yılı bakımından o yıldaki imalat içerisinde söz konusu aracın konu-
munu gösteren bir sıra numarası verilmelidir.

(9) Birinci fıkra şartları saklı kalmak kaydıyla, imalatçı, uygunluk belgesini Türkiye’nin
veya herhangi bir AB ülkesinin tescil kuruluşuna elektronik olarak gönderebilir.

Aksam veya ayrı teknik ünitelerin tip onay işareti ve araçlarla ilgili uygun işaret-
lemeleri taşıyan zorunlu plaka

MADDE 34 – (1) Araç imalatçısı, onaylı tipe uygun şekilde üretilen her araca, üçüncü
fıkra uyarınca kabul edilen ilgili uygulama mevzuatı gereğince uygun işaretlemeleri taşıyan
bir zorunlu etiket takmalıdır.

(2) Aksam veya ayrı teknik ünite bir sistemin parçası olsun ya da olmasın, aksam veya
ayrı teknik ünite imalatçısı onaylı tipe uygun şekilde üretilen her aksam veya ayrı teknik üni-
teye, bu Yönetmelik veya ilgili BM/AEK Regülasyonu ya da OECD Kodu uyarınca kabul edi-
len ilgili uygulama mevzuatının şart koştuğu tip onay işaretini koymalıdır. Tip onay işareti
mecburi tutulmuyorsa, imalatçı asgari olarak, ticari unvanını veya ticari markasını, tip numarasını
veya bir tanıtım numarasını koymalıdır.

(3) Zorunlu plaka ve AB tip onay işareti, uygulama mevzuatı aracılığıyla belirlenen
şablona uygun olmalıdır. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu
maddeye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yeni Teknolojiler veya Yeni Kavramlar İçin Muafiyetler

Yeni teknolojiler veya yeni kavramlar için muafiyetler
MADDE 35 – (1) İmalatçı, Ek I’de liste halinde verilen bir veya birkaç mevzuat ile

uyuşmayan yeni teknoloji veya kavramlar içeren bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite
için AB tip onay başvurusunda bulunabilir.

(2) Onay Kuruluşu aşağıdaki koşulların hepsinin karşılandığı durumlarda, birinci fık-
rada atıf yapılan AB tip onayını verir.

a) Söz konusu teknoloji veya kavramların; sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi
Ek I’de listelenen bir veya birkaç mevzuat ile uyumsuz hale getirmesinin nedenleri başvuruda
belirtiliyorsa,

b) Yeni teknolojinin güvenlik ve çevreyle ilgili sonuçları ve en azından muafiyet istenen
şartların, öngördüğüne denk düzeyde güvenlik ve çevre korumasını sağlaması amacıyla alınan
önlemler başvuruda açıklanıyorsa,

c) Bu fıkradaki (b) bendinde belirtilen koşulun karşılandığını kanıtlayan deneyler ve
sonuçlarına ilişkin bir açıklama sunulmuş ise.

(3) Yeni teknoloji veya yeni kavramların muaf tutulduğu bir AB tip onayının verilmesi,
Türkiye’de Bakanlığın vereceği yetkiye tabidir. Bu yetki bir uygulama mevzuatı aracılığıyla
verilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun ola-
rak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.

(4) Herhangi bir onay kuruluşu, yetki verme kararı beklenirken de AB tip onayını ve-
rebilir; fakat bu onay, istenen muafiyetin kapsamına giren araç tipi bakımından geçicidir ve
sadece verilen ülke sınırlarında geçerlidir. Onay Kuruluşu, ikinci fıkrada atıf yapılan bilgileri
içeren bir dosya aracılığıyla, söz konusu onay hakkında üye ülkelerin onay kuruluşlarını bilgi-
lendirmek üzere Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyonu bilgilendirir. Onayın geçici niteliği
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ve ülkesel geçerlilik açısından sınırlılığı, tip onay belgesinin ve uygunluk belgesinin başlığından
anlaşılmalıdır. Bu fıkra çerçevesinde tip onay belgesi ve uygunluk belgesi için uyumlaştırılmış
şablonlar belirlemek üzere uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayım-
lanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından
yayımlanır ve yürürlüğe konur.

(5) AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarınca verilen, dördüncü fıkrada bahsedilen geçici
onayların ülkemiz sınırları içerisinde kabul edilmesi için Bakanlık yazılı karar alabilir.

(6) Uygun durumlarda, üçüncü fıkrada atıf yapılan yetkide, yetkiyle ilgili herhangi bir
kısıtlama olup olmadığı da belirtilir. Her durumda, tip onayının geçerlilik süresi en az 36 ay
olur.

(7) Eğer yetki vermeyi reddetme yönünde karar alınırsa, üçüncü fıkrada atıf yapılan
geçici tip onayının sahibi, red tarihinden altı ay sonra bu geçici onayın iptal edileceği konusunda
Onay Kuruluşu tarafından bilgilendirilir. Ancak, geçerliliğini yitirmeden önce geçici onaya uy-
gun olarak üretilen araçlar, geçici onayı kabul etmiş olan ülkelerde piyasaya arz edilebilir, tescil
edilebilir veya hizmete girebilir.

Diğer mevzuatın ve uygulama mevzuatının sonradan uyarlanması
MADDE 36 – (1) 35 inci madde uyarınca bir muafiyet tanınmasına izin verildiği du-

rumlarda, Türkiye’de Bakanlık, ilgili mevzuatın veya uygulama mevzuatının teknolojik geliş-
melere göre uyarlanması için, Komisyon tarafından yapılan işleme müteakip, gereken tedbirleri
alır. 35 inci madde kapsamındaki muafiyet bir BM/AEK Regülasyonu ile ilgiliyse, Komisyonun
1958 Cenevre Antlaşmasındaki geçerli prosedür doğrultusunda ilgili BM/AEK Regülasyonunda
değişiklik yapılmasını önerdiği gerekli değişiklikler BM/AEK’da yayımlandığında, Türkiye’nin
de taraf olduğu BM/AEK Regülasyonundaki bu değişiklikler Türkiye’de de uygulanır.

(2) İlgili mevzuatta değişiklik yapılır yapılmaz, muafiyete izin veren kararda yer alan
sınırlamalar kaldırılır. Mevzuatın veya uygulama mevzuatının uyarlanması için gerekli adımlar
atılmadı ise, 69 uncu maddeye uygun olarak yayımlanan uygulama mevzuatı ile tip onay kap-
sam genişletme yapılmasına izin verilebilir.

ONUNCU BÖLÜM
Küçük Seriler Halinde İmal Edilen Araçlar

Küçük serilerin ulusal tip onayı
MADDE 37 – (1) İmalatçı, Ek II’de belirlenen yıllık miktar sınırları dahilinde, bir araç

tipinin küçük serileri için ulusal tip onay başvurusunda bulunabilir. Herhangi bir yılda, onaylı
tip araçların Türkiye içinde piyasada bulundurulması, tescil edilmesi veya hizmete girmesi
bağlamında bu sınırlar geçerlidir. Ulusal küçük seri tip onayı için Onay Kuruluşu, bu yönde
makul gerekçeleri varsa, alternatif şartlar açıklamak kaydıyla bu Yönetmelikte veya Ek I’de
verilen listedeki bir veya birkaç mevzuatta yer alan bir veya birkaç hükmü uygulamayabilir.

(2) Birinci fıkrada atıf yapılan alternatif şartlar, Ek I’de listelenen ilgili mevzuatta ön-
görülen seviyenin büyük ölçüde denk uygulanabildiği bir fonksiyonel güvenlik, çevresel ko-
ruma ve çalışma güvenliği seviyesi sağlamalıdır.

(3) Araçların bu madde kapsamındaki ulusal tip onaylarında, Ek I’de listelenen mev-
zuata uygun olarak tip onayı verilmiş sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler kabul edilir.

(4) Bu madde uyarınca tip onayı verilen araçların tip onay belgesi, 25 inci maddenin
ikinci fıkrasında atıf yapılan şablona uygun şekilde hazırlanır, ancak “AB araç tip onay belgesi”
başlığını taşımaz ve birinci fıkra uyarınca tanınan muafiyetlerin içeriği belirtilir. Tip onay bel-
geleri, 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasında atıf yapılan uyumlaştırılmış sistem doğrultu-
sunda numaralandırılır.
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(5) Ulusal küçük seri tip onayı, onayı veren onay kuruluşunun bulunduğu ülke sınırla-
rında geçerlidir.

(6) Ancak, imalatçının talebi üzerine tip onay belgesinin ve eklerinin kopyası, taahhütlü
posta veya elektronik posta yoluyla imalatçı tarafından belirlenen AB ülkelerinin onay kuru-
luşuna iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona gönderilir.

(7) İmalatçı tarafından belirlenen ülkelerin onay kuruluşları, altıncı fıkrada belirtilen
talebin alınmasını izleyen üç ay içinde, tip onayını kabul edip etmediklerine karar verir. Bu
kuruluşlar kararlarını, ulusal küçük seri tip onayını vermiş olan onay kuruluşuna resmi olarak
bildirir.

(8) Onay kuruluşları, araç onaylanırken esas alınan ulusal teknik şartların kendi şartla-
rına denk olmadığına kanaat getirmek için makul gerekçeleri bulunmadığı sürece, ulusal tip
onayını kabul eder.

(9) Ulusal küçük seri tip onayı bulunan bir aracı başka bir ülkede piyasaya arz etmek
veya tescil ettirmek isteyen bir başvuru sahibinin talebi üzerine, ulusal küçük seri tip onayını
vermiş olan onay kuruluşu diğer ülkenin ulusal onay kuruluşuna tanıtım paketi de dahil, tip
onayı belgesinin kopyasını gönderir. Bu durumda da yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri uy-
gulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Piyasada Bulundurma, Tescil veya Hizmete Girme

Araçların piyasada bulundurulması, tescili veya hizmete girmesi
MADDE 38 – (1) 41 inci ve 44 üncü madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, AB tam

araç tip onayının zorunlu olduğu ya da imalatçının bu Yönetmelik uyarınca söz konusu tip ona-
yını aldığı araçlar ancak, 33 üncü madde uyarınca düzenlenmiş geçerli bir uygunluk belgesinin
bulunması koşuluyla piyasada bulundurulabilir, tescil edilebilir veya hizmete girebilir. Bu araç-
lar tamamlanmamış ise, araçların piyasada bulundurulmasına veya hizmete girmesine izin ve-
rilir; fakat, bu araçların tesciline ve karayolunda kullanılmasına izin verilmeyebilir.

(2) Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla
sorumlu birimlerin kullanımına yönelik olan ya da 37 nci madde uyarınca onaylanan araçlar
için birinci fıkra hükmü geçerli değildir.

Seri sonu araçların piyasada bulundurulması, tescili veya hizmete girmesi
MADDE 39 – (1) Seri sonu sınırlarına, ikinci ve dördüncü fıkrada belirtilen süre sını-

rına tabi olmak üzere; 32 nci madde uyarınca AB tip onayı geçersiz hale gelen bir araç tipiyle
uyumlu olan araçlar piyasada bulundurulabilir, tescil edilebilir ve hizmete girebilir. Bu fıkra
sadece, Türkiye veya AB sınırları içerisinde olan ve imalat tarihinde geçerli bir AB tip onayı
bulunan, fakat bu AB tip onayı geçerliliğini yitirmeden önce piyasada bulundurulmamış, tescil
edilmemiş ve hizmete girmemiş olan araçlar için geçerlidir.

(2) Birinci fıkra, tam araçlar için AB tip onayının geçersiz hale geldiği tarihten itibaren
24 ay, tamamlanmış araçlar içinse bu tarihten itibaren 30 ay boyunca geçerlidir.

(3) Birinci fıkradan yararlanmak isteyen imalatçılar, AB veya Türkiye için geçerli olmak
üzere, söz konusu aracın piyasada bulundurulacağı, tescil edileceği veya hizmete gireceği her
bir ülkenin onay kuruluşuna talepte bulunur. Bu talepte, varsa, söz konusu araçların yeni gelen
tip onay şartlarını yerine getirmesini engelleyen teknik veya ekonomik nedenler belirtilir. İlgili
onay kuruluşu, talebi almasını izleyen üç ay içinde, kendi sınırlarında bu araçların tesciline
izin verip vermeyeceğine ve izin verecekse kaç aracın tescil edilebileceğine karar verir.

(4) Seri sonu araçların sayısı, hangisi daha yüksekse, Türkiye veya her bir AB üyesi
ülke başına 20 aracı ya da son iki yılda tescil edilen araç sayısının %10’unu geçemez.
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(5) Bu prosedür kapsamında hizmete giren araçların uygunluk belgesinde aracın “seri
sonu” olduğunu belirten özel bir ifade bulunur.

(6) Bakanlık, bu maddede belirlenen prosedür doğrultusunda piyasada bulundurulacak,
tescil edilecek veya hizmete girecek olan araç sayısının etkin bir biçimde izlenmesini sağlar.

(7) Bu madde yalnızca, 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan tip
onayının geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle imalata son verilmesi halinde geçerlidir.

Aksam ve ayrı teknik ünitelerin piyasada bulundurulması veya hizmete girmesi
MADDE 40 – (1) Aksam veya ayrı teknik üniteler ancak, Ek I’de listelenen ilgili mev-

zuatın şartlarını sağlamaları ve 34 üncü madde uyarınca uygun şekilde işaretlenmeleri halinde
piyasada bulundurulabilir veya hizmete girebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan yeni araçlar için özel olarak üretilen veya ta-
sarlanan aksam veya ayrı teknik üniteler için birinci fıkra geçerli değildir.

(3) Birinci fıkranın istisnası olarak, Bakanlık, 35 inci madde kapsamında bu Yönetme-
liğin bir veya birkaç hükmünden muaf tutulmuş olan ya da söz konusu aksam veya ayrı teknik
ünite ile ilgili olarak 37 nci madde uyarınca verilen onayların kapsamına giren araçlara monte
edilmesi için tasarlanan aksam veya ayrı teknik ünitelerin piyasada bulundurulmasına veya
hizmete girmesine izin verebilir.

(4) Birinci fıkranın istisnası olarak ve bu Yönetmelikte ya da bu Yönetmelik uyarınca
kabul edilen mevzuatın birinde aksi belirtilmedikçe, Bakanlık, piyasada bulundurulduğunda
veya hizmete girdiğinde 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım
veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları
ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (2003/37/AT)
ya da bu Yönetmeliğe göre tip onayı alması gerekmeyen araçlara monte edilmek üzere tasar-
lanan aksam veya ayrı teknik ünitelerin piyasada bulundurulmasına veya hizmete girmesine
izin verebilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Koruyucu Hükümler

Ulusal düzeyde ciddi bir risk teşkil eden araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üni-
telerle ilgili işlemler

MADDE 41 – (1) Bakanlık, yaptığı piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda bu Yönet-
melik kapsamındaki bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin insanların sağlık veya
güvenliği açısından ya da kamu çıkarlarının korunmasıyla ilgili diğer hususlar bakımından risk
oluşturduğunu tespit ettiğinde vakit geçirmeden ilgili iktisadi işletmecilerden söz konusu araç,
sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin piyasadan çekilmesini, ürünün güvenli hale getirilmesi
için gerekli olan her türlü düzeltici tedbiri almasını, ürünün güvenli hale getirilememesi halinde
ise bertaraf edilmesini ister ve gerek ürünün güvenli olmaması gerekse bu Yönetmeliğin diğer
hükümlerine uygun olmaması halinde 4703 sayılı Kanun ve Ürünlere İlişkin Piyasa Gözetimi
ve Denetimine Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda uygun olan diğer önlemleri
alır. Bakanlık, uygunsuz veya güvensiz olduğu tespit edilen ürünün tip onayını sağlayan onay
kuruluşunun yurtdışında yerleşik bir kuruluş olması halinde bu kuruluşu da bilgilendirir.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece kendi sınırları dahilinde olmadığına karar verirse,
değerlendirme sonuçlarını ve iktisadi işletmecinin yapması gereken işlemi üye ülkelere bildir-
mek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(3) İktisadi işletmeci; piyasaya arz ettiği, tescil ettirdiği veya hizmete girmesinden so-
rumlu olduğu uygun olmayan bütün araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için her türlü
uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.
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(4) İktisadi işletmecinin, birinci fıkra kapsamında yeterli düzeltici tedbir almaması ha-
linde, Bakanlık, uygun olmayan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin ulusal pazarda
piyasada bulundurulmasını, tescil edilmesini ya da hizmete girmesini yasaklamak veya kısıt-
lamak ya da bunların piyasadan çekilmesini veya geri çağrılmasını sağlamak için gereken tüm
önlemleri alır.

(5) Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve diğer AB ülkelerini dör-
düncü fıkrada belirtilen tedbirler hakkında vakit geçirmeden bilgilendirir. Sağlanan bilgiler,
mevcut tüm ayrıntıları içermeli; özellikle de uygun olmayan araç, sistem, aksam veya ayrı tek-
nik ünitenin tespiti için gereken veriler, bunların menşei, iddia edilen uygunsuzluğun niteliği
ve söz konusu olan risk, alınan ulusal tedbirlerin niteliği ve süresi, ilgili iktisadi işletmecinin
ileri sürdüğü düşünceler belirtilir. Bakanlık özellikle uygunsuzluğun;

a) Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin insanların sağlık ve güvenliğini, çev-
renin korunmasını veya kamu çıkarlarının korunmasıyla ilgili bu Yönetmeliğin kapsamına
giren diğer hususlara ilişkin şartları karşılamamasından veya

b) Ek I’de listelenen ilgili mevzuattaki eksikliklerin,
birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir.
(6) Bakanlık, söz konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin uygunsuzluğuyla

ilgili olarak ellerinde bulunan ek bilgileri, varsa alınan tedbirleri ve bildirilen ulusal tedbirle
ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda itirazlarını bir ay içinde üye ülkelerin onay kuruluşla-
rına bildirmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(7) Altıncı fıkrada atıf yapılan bilgilerin alınmasını izleyen bir ay içinde, bir ülkenin
aldığı tedbire başka bir ülke veya Komisyon tarafından itiraz edilmesi halinde, söz konusu ted-
bir 42 nci madde uyarınca değerlendirilir.

(8) Bakanlık, söz konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite ile ilgili olarak
vakit geçirmeden, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin piyasadan çekilmesi gibi uygun
kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

Koruma prosedürü
MADDE 42 – (1) 41 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen işlem

sırasında alınan tedbire itiraz edilirse veya ulusal bir tedbirin mevzuata aykırı olduğuna karar
verilirse Bakanlık veya Komisyon, vakit geçirmeden ülkelere ve ilgili iktisadi işletmeciye veya
işletmecilere danışarak söz konusu ulusal tedbiri değerlendirir. Bu değerlendirmeye dayanarak,
69 uncu maddede atıf yapılan prosedür doğrultusunda ulusal tedbirin haklı gerekçelerle alınmış
olup olmadığına karar verilir. Karar, tüm ülkelere ve ilgili iktisadi işletmeciye veya işletmecilere
bildirilir.

(2) Ulusal tedbirin haklı gerekçelerle alındığına karar verilirse ülkeler, uygun olmayan
araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin kendi pazarlarında piyasadan çekilmesi için ge-
reken tedbirleri alır ve bu konuda bilgilendirme yapar. Ulusal tedbirin haklı bir gerekçeyle alın-
madığına karar verilirse, ilgili ülke birinci fıkrada atıf yapılan karar doğrultusunda tedbiri geri
çeker veya değiştirir.

(3) Ulusal tedbirin haklı gerekçelere dayandığına ve bu Yönetmelikteki ya da bu Yö-
netmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki veya uygulama mevzuatındaki eksikliklerden kay-
naklandığına karar verilirse, Türkiye’de Bakanlık, aşağıda belirtilen şekilde uygun tedbirleri
alır.

a) Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuat veya uygulama mevzuatı söz konusu
ise Komisyonun bu konuda yaptığı değişikliklere müteakip ulusal mevzuatta gerekli değişik-
likler yapılır,
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b) BM/AEK Regülasyonları söz konusu ise, Komisyonun 1958 Cenevre Anlaşmasın-
daki geçerli prosedür doğrultusunda ilgili BM/AEK Regülasyonlarında yapılmasını önerdiği
gerekli değişiklikler BM/AEK’da yayımlandığında, Türkiye’nin de taraf olduğu BM/AEK Re-
gülasyonundaki bu değişiklikler Türkiye’de de uygulanır.

Ciddi bir risk teşkil eden uygun araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler
MADDE 43 – (1) Bakanlık, 41 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında bir değerlen-

dirme yaptıktan sonra, geçerli şartlara uymalarına veya uygun şekilde işaretlenmiş olmalarına
rağmen araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin güvenlik açısından ciddi bir risk oluş-
turduğunu ya da çevreye veya kamu sağlığına ciddi zararlar verebileceğini tespit ederse, ilgili
iktisadi işletmeciden; piyasaya arz edildikten, tescil edildikten veya hizmete girdikten sonra
bu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin söz konusu riski taşımadığından emin olmak,
bu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteleri piyasadan çekmek ya da riskin niteliğiyle
orantılı olan makul bir süre içinde geri çağırmak için gereken tüm tedbirleri almasını ister. Ba-
kanlık, araç imalatçısı gereken tüm tedbirleri alana kadar bu araçların tesciline izin vermeye-
bilir.

(2) Birinci fıkrada atıf yapılan nitelikteki bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite
için iktisadi işletmeci, Türkiye veya AB içinde piyasaya arz edilen, tescil edilen veya hizmete
giren bu türden bütün araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler için düzeltici tedbirlerin alın-
masını sağlar.

(3) Bakanlık mevcut tüm bilgileri, özellikle de ilgili araç, sistem, aksam veya ayrı teknik
ünitenin tespiti için gereken verileri, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin menşeini
ve tedarik zincirini, söz konusu olan riskin niteliğini ve alınan ulusal tedbirlerin niteliğini ve
süresini bir ay içinde Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla AB ülkelerine bildirmek üzere Komisyona
bildirir.

(4) Komisyonun vakit geçirmeden üye ülkelere, ilgili iktisadi işletmeciye/işletmecilere
ve özellikle de tip onayını vermiş olan onay kuruluşuna danışması, alınan ulusal tedbirleri de-
ğerlendirmesi ve bu değerlendirmeye dayanarak, birinci fıkrada atıf yapılan ulusal tedbirlerin
haklı gerekçelerle alınmış olup olmadığına karar vermesine müteakip, Bakanlıkça gerektiğinde
uygun tedbirler alınır.

(5) Bakanlıkça alınan tedbirler ilgili iktisadi işletmeciye/işletmecilere ve Ekonomi Ba-
kanlığı aracılığıyla üye ülkelere bildirilmek üzere Komisyona bildirilir.

Onaylı tipe uygun olmayan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler
MADDE 44 – (1) Uygunluk belgesi bulunan ya da onay işareti taşıyan yeni araç, sis-

tem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin onaylı tipe uygun olmadığı durumlarda, Bakanlık, ima-
lattaki araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin onaylı tipe uygun hale getirilmesi için,
tip onayının geri çekilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde, AB tip onayı belgesindeki veya tanıtım paketindeki özel-
liklerden sapmalar, onaylı tipe uygunsuzluk olarak kabul edilir.

(3) Bakanlık, uygunluk belgesi bulunan ya da bir AB ülkesinde verilmiş bir onay işareti
taşıyan yeni araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin onaylı tipe uygun olmadığını ortaya
koyarsa, AB tip onayını veren onay kuruluşundan, imalattaki araç, sistem, aksam veya ayrı
teknik ünitelerin onaylı tipe uygunluğunun devam ettiğini doğrulamasını isteyebilir. Bu yönde
bir talep alması üzerine, AB tip onayını veren onay kuruluşu, en geç talep tarihini izleyen üç
ay içinde olmak üzere mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemleri yerine getirir.

(4) Bakanlık aşağıdaki durumlarda, bir sistem, aksam, ayrı teknik ünite veya tamam-
lanmamış araç için AB tip onayı veren onay kuruluşundan, imalattaki araçların onaylı tipe uy-
gun hale getirilmesi için gerekli tedbirleri almasını ister.
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a) AB araç tip onayı için aracın uygunsuzluğu yalnızca bir sistem, aksam veya ayrı tek-
nik ünitenin uygunsuzluğundan kaynaklanıyorsa,

b) Çok aşamalı tip onayı için, tamamlanmış bir aracın uygunsuzluğu yalnızca, tamam-
lanmamış aracın parçası olan bir sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin ya da tamamlanmamış
aracın kendisinin uygunsuzluğundan kaynaklanıyorsa.

(5) Bu yönde bir talep alması üzerine ilgili onay kuruluşu, gerekirse talepte bulunan
onay kuruluşuyla birlikte, en geç talep tarihini izleyen üç ay içinde olmak üzere mümkün olan
en kısa sürede gerekli işlemleri yerine getirir.

(6) Uygunsuzluk tespit edilen durumlarda, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite ya da
tamamlanmamış araç için AB tip onayı veren onay kuruluşu, birinci fıkrada belirtilen tedbirleri
alır. Onay kuruluşları, herhangi bir AB tip onayının geri çekilmesi halinde bu durumu ve bunun
nedenlerini bir ay içinde birbirlerine bildirir.

(7) AB tip onayını veren onay kuruluşu kendisine bildirilen uygunsuzluğa itiraz ederse,
ilgili AB ülkeleri ile anlaşmazlık çözümlenmeye çalışılır. Komisyon bilgilendirilir ve gerekli
durumlarda, anlaşma sağlanması amacıyla uygun toplantılar gerçekleştirilir.

Temel sistemlerin doğru çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilecek parça veya
donanımın piyasaya arz edilmesi ve hizmete girmesi

MADDE 45 – (1) Bir aracın güvenliği ya da çevresel performansı açısından temel ni-
telikteki sistemlerin doğru çalışması bakımından ciddi risk teşkil edebilecek parça veya dona-
nım, 46 ncı maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları uyarınca Bakanlık tarafından izin
verilmedikçe piyasaya arz edilemez, tescil edilemez veya hizmete giremez ve yasaklanır.

(2) Birinci fıkranın eşit uygulanması için, mevcut bilgilere ve özellikle de aşağıdaki
hususlarda ülkeler tarafından aktarılan bilgilere dayanarak söz konusu parça veya donanımların
listesini hazırlamak üzere uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımla-
nan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından
yayımlanır ve yürürlüğe konur.

a) Söz konusu parça veya donanımların takıldığı araçların güvenlik veya çevre perfor-
mansı açısından var olan riskin ciddiyeti,

b) Bu madde kapsamında söz konusu parça veya donanımlar için olası bir izin şartı
koymanın tüketiciler ve satış sonrası imalatçılar üzerindeki olası etkisi.

(3) Söz konusu onay birinci fıkra dışındaki hususlar ile ilgili olmadıkça; birinci fıkra,
orijinal parça ve donanımlar veya Ek I’de listelenen mevzuattan herhangi biri doğrultusunda
tip onayı verilen parça ve donanımlar için geçerli değildir.

(4) Birinci fıkrada atıf yapılan parça ve donanımların karşılaması gereken şartlarla ilgili
olarak, 71 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Türkiye’de
Bakanlık yetkilidir.

(5) Bu şartlar Ek I’de listelenen mevzuata dayanabilir ya da parça veya donanımların
uygun olan duruma göre, orijinal aracın ya da herhangi bir parçasının çevre ve güvenlik per-
formansıyla karşılaştırılmasından oluşabilir. Her iki durumda da bu şartlar, söz konusu parça
veya donanımların, aracın güvenliği veya çevresel performansı açısından temel nitelikteki sis-
temlerin çalışmasına zarar vermemesini sağlar.

Temel sistemlerin doğru çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilecek parça veya
donanımlar ve ilgili şartlar

MADDE 46 – (1) 45 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında, parça veya donanım
imalatçısı Onay Kuruluşuna başvuruda bulunarak, izin istenen parça veya donanımların 45 inci
maddenin dördüncü fıkrasında atıf yapılan şartları karşıladığını belirten ve görevlendirilmiş
teknik servis tarafından düzenlenen bir deney raporu sunar. İmalatçı, Onay Kuruluşuna her bir
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parça tipi için sadece bir başvuru yapabilir. Herhangi bir AB ülkesinin yetkili onay kuruluşu
tarafından istenmesi halinde, izni vermiş olan Onay Kuruluşu, bu isteği izleyen bir ay içinde,
ortak bir güvenli elektronik iletişim sistemi aracılığıyla, istekte bulunan ülkenin onay kurulu-
şuna istenen izin belgesinin kopyasını ekleriyle birlikte gönderir. Bu kopya, güvenli elektronik
dosya formatında da olabilir.

(2) Başvuruda parça veya donanım imalatçısının bilgileri, parça veya donanımların tipi,
tanıtım ve parça numaraları, araç imalatçısının adı, araç tipi ve varsa imalat yılı veya parça ya
da donanımların takılacağı aracın tanıtılmasını sağlayan her türlü diğer bilgi yer alır. Onay
Kuruluşu deney raporuna ve diğer bilgilere dayanarak söz konusu parça veya donanımların
45 inci maddenin dördüncü fıkrasında atıf yapılan şartları karşıladığına kanaat getirdiğinde,
bu maddenin dördüncü fıkrasına tabi olmak üzere bu parça veya donanımların piyasaya arz
edilmesine ve hizmete girmesine izin verir. Onay Kuruluşu vakit geçirmeden imalatçıya bir
belge düzenler.

(3) İkinci fıkrada atıf yapılan belge için bir şablon ve numaralandırma sistemi belirle-
mek üzere uygulama mevzuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama
mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yü-
rürlüğe konur.

(4) İmalatçı, izin belgesinin düzenlendiği koşulları etkileyen herhangi bir değişiklik ol-
ması halinde izni vermiş olan Onay Kuruluşunu vakit geçirmeden bilgilendirir. Onay Kuruluşu,
iznin gözden geçirilmesinin veya yeniden düzenlenmesinin ya da ilave deneyler yapılmasının
gerekip gerekmediğine karar verir. İmalatçı, parça veya donanımların izin belgesinin düzen-
lendiği koşullarda imal edilmesini ve imal edilmeye devam etmesini sağlamaktan sorumludur.

(5) Onay Kuruluşu herhangi bir izin vermeden önce, imalatın uygunluğunun etkin bir
biçimde kontrol edilmesini sağlayan yeterli düzenleme ve prosedürlerin varlığını doğrular.
Onay Kuruluşu, iznin verildiği koşulların artık karşılanmadığını tespit ederse, imalatçıdan parça
veya donanımların yeniden uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirleri almasını ister ve ge-
rekirse izni geri çeker.

(6) Onay Kuruluşu, kendisi ile AB ülkelerinin onay kuruluşları arasında ikinci fıkrada
atıf yapılan izin ile ilgili yaşanılan herhangi bir anlaşmazlığı Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla
Komisyona iletir. Bakanlık, Komisyonun kendisiyle de danışarak oluşturduğu ve sorunun çö-
zümü için önerdiği tedbirleri dikkate alır.

(7) 45 inci maddenin ikinci fıkrasında atıf yapılan liste hazırlanana kadar Onay Kuru-
luşu, aracın güvenliği veya çevresel performansı açısından temel nitelikteki sistemlerin doğru
çalışmasını etkileyebilecek parça ve donanımlarla ilgili olarak kendi ulusal hükümlerini kulla-
nabilir.

Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin geri çağrılması
MADDE 47 – (1) AB tam araç tip onayı almış olan bir imalatçı, bu Yönetmelik doğ-

rultusunda onaylanmış olsun ya da olmasın, araca takılan bir sistem, aksam veya ayrı teknik
ünitenin güvenlik, kamu sağlığı veya çevre koruması açısından ciddi bir risk teşkil etmesi ne-
deniyle ya da tip onayı mevzuatı uyarınca özel şartlara tabi olmayan bir parçanın güvenlik, ka-
mu sağlığı veya çevre koruması açısından ciddi bir risk teşkil etmesi nedeniyle, piyasaya arz
edilen, tescil edilen veya hizmete alma sorumluluğu imalatçıya ait olan araçları geri çağırmak
zorunda kalırsa, bu imalatçı Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(2) AB tip onayı almış olan bir sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçısı, bu Yö-
netmelik doğrultusunda onaylanmış olsun ya da olmasın, güvenlik, çalışma güvenliği, kamu
sağlığı veya çevre koruması açısından ciddi bir risk teşkil etmesi nedeniyle, piyasaya arz edilen
veya hizmete alma sorumluluğu imalatçıya ait olan sistem, aksam veya ayrı teknik üniteleri
geri çağırmak zorunda kalırsa, bu imalatçı Bakanlığı derhal bilgilendirir.
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(3) İmalatçı birinci ve ikinci fıkrada atıf yapılan ciddi riski ortadan kaldırmak için Ba-
kanlığa çeşitli uygun çözüm yolları önerir. Bakanlık, önerilen çözüm yollarını vakit geçirmeden
üye ülkelerin onay kuruluşlarına bildirmek üzere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona
bildirir. Onay kuruluşları, çözüm yollarının ilgili ülkelerde etkin bir biçimde uygulanmasını
sağlar.

(4) Bakanlık çözüm yollarının yetersiz olduğunu ya da yeterince hızlı uygulanmadığını
düşünürse, AB tip onayını veren onay kuruluşunu vakit geçirmeden bilgilendirir. AB tip onayını
veren onay kuruluşu bunun üzerine imalatçıyı bilgilendirir. İmalatçı etkili düzeltici tedbirler
önerip uygulamadığı takdirde, AB tip onayını veren onay kuruluşu AB tip onayının geri çekil-
mesi de dahil olmak üzere gerekli tüm koruyucu tedbirleri alır. AB tip onayı geri çekilirse, ona-
yın geri çekilmesini izleyen bir ay içinde Onay Kuruluşu taahhütlü posta veya dengi bir elek-
tronik yöntem ile imalatçıyı, üye ülkelerin onay kuruluşlarını bilgilendirmek üzere Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu bilgilendirir.

Kararların ve mevcut çözüm yollarının bildirilmesi
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca alınan tüm kararlarda ve AB tip onayının

verilmemesine veya geri çekilmesine, tescilin reddine veya herhangi bir aracın piyasaya arz
edilmesinin, tescilinin veya hizmete girmesinin yasaklanmasına ya da kısıtlanmasına ilişkin
olan veya herhangi bir aracın piyasadan çekilmesini öngören tüm kararlarda kararın gerekçeleri
ayrıntılı bir biçimde açıklanmalıdır.

(2) Bu türden kararlar tüm ilgili taraflara bildirilir. İlgili taraf aynı zamanda, yürürlükte
olan mevzuata göre başvurabileceği çözüm yolları ve bu çözüm yollarına başvurabileceği süre
sınırları hakkında bilgilendirilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Mevzuat

AB tip onayı için gereken BM/AEK regülasyonları
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek I’inde veya bu Yönetmelik uyarınca yayımlanan

mevzuatta listelenen ve Türkiye’nin kabul ettiği BM/AEK Regülasyonları veya bunlarda ya-
pılan değişiklikler, bir aracın AB tip onayı şartlarının parçasıdır.

(2) Onay Kuruluşları, bu Yönetmelik veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mev-
zuat doğrultusunda verilmiş, karşılık gelen onayların ve onay işaretlerinin yerine, birinci fıkrada
bahsedilen BM/AEK Regülasyonları doğrultusunda verilen onayları ve uygun olan durumlarda
ilgili onay işaretlerini kabul eder.

(3) AB araç tip onayı için bir BM/AEK Regülasyonunun ya da bu Regülasyonda yapılan
bir değişikliğin uygun görülmesi durumunda, ilgili BM/AEK Regülasyonunun veya Regülas-
yon değişikliğinin zorunlu hale getirilmesi ve bu Yönetmeliğin Ek I’inde ya da bu Yönetmelik
uyarınca kabul edilen mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması için 71 inci maddeye uygun
olarak mevzuat yayımlanır. Bu mevzuatta, BM/AEK Regülasyonunun veya eklerinin zorunlu
uygulama tarihleri belirtilir ve uygun olan durumlarda geçiş hükümlerine yer verilir. BM/AEK
Regülasyonlarının zorunlu uygulamasına ilişkin ayrı mevzuat Komisyon tarafından yayımlan-
masına müteakip, Bakanlık tarafından iç mevzuata derç edilir.

OECD deney raporlarının AB tip onayı için kabulü
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin diğer şartları saklı kalmak şartıyla, bu Yönetmelikte

OECD Kodlarına atıf yapıldığında, bu Yönetmelik veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen
mevzuat kapsamında hazırlanan deney raporlarına alternatif olarak OECD Kodlarına göre dü-
zenlenen eksiksiz deney raporu AB tip onayında kabul edilebilir.

(2) AB tip onayı bağlamında kabul edilebilir olması için, birinci fıkrada bahsedilen
OECD deney raporu, tarım ve orman traktörlerinin deneylerine ilişkin OECD standart kodlarını
revize eden Şubat 2012 tarihli OECD Konsey Kararının değişiklik yapılan Ek I’i doğrultusunda
onaylanmış olmalıdır.
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Bilgilerin Sağlanması

Kullanıcılar için bilgiler
MADDE 51 – (1) İmalatçı, bu Yönetmelikte veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen

mevzuatta veya uygulama mevzuatında yer alan hususlarla ilgili olarak, Onay Kuruluşu tara-
fından onaylanan hususlardan farklı teknik bilgiler veremez.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta veya uygulama mevzuatında bu
yönde bir hüküm varsa, imalatçı, bir araç, aksam veya ayrı teknik ünite için gereken bütün bil-
gileri ve bunların kullanımına ilişkin özel şart veya sınırlamaları açıklayan talimatları kullanı-
cılara sunmak zorundadır.

(3) İkinci fıkrada atıf yapılan bilgiler Türkçe olmalıdır. Söz konusu bilgiler, Onay Ku-
ruluşunun kabulü üzerine kullanım kılavuzunda verilir.

Aksam veya ayrı teknik ünite imalatçıları için bilgiler
MADDE 52 – (1) Araç imalatçısı uygun durumlarda, bu Yönetmelik uyarınca kabul

edilen mevzuatta veya uygulama mevzuatında atıf yapılan çizimler de dahil olmak üzere, aksam
veya ayrı teknik ünitelerin AB tip onayı için veya 45 inci madde kapsamında bir izin almak
için gereken tüm bilgileri aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılarının kullanımına sunar. Araç
imalatçısı, fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, kamuoyuna açık ol-
mayan bilgilerin gizliliğini korumak için aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılarına bağlayıcı
bir sözleşme imzalama şartı getirebilir.

(2) Aksam veya ayrı teknik ünite imalatçısı, 26 ncı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca
kullanım kısıtlamaları, özel montaj koşulları veya bunların ikisini birden kapsayan bir AB tip
onay belgesinin sahibi olarak, aksam veya ayrı teknik üniteler ile ilgili tüm ayrıntılı bilgiyi
araç imalatçısına sağlar. Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta bu yönde bir hüküm
varsa, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçısı, imal ettiği aksam veya ayrı teknik ünitelerle
birlikte kullanım kısıtlamaları, montaj koşulları veya bunların her ikisi ile ilgili talimatları
temin eder.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim

İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 53 – (1) İmalatçılar, hızlı olarak kolay erişilebilir ve standart bir format kul-

lanılan web siteleri aracılılığıyla yetkili dağıtıcılara, tamircilere ve bağımsız operatörlere araç
tamir ve bakım bilgilerine ayrımcılık içermeyen bir temelde erişim imkânı verir. Bu yükümlü-
lük, küçük seri olarak onaylanan araçlar için geçerli değildir. Güvenlik ve çevre kontrol siste-
minin doğru çalışması açısından kritik önem taşıyan yazılımlar, yetkisiz işlemlere karşı koru-
nabilir. Ancak, tamir ve bakım için gerekli olan ya da yetkili dağıtıcıların veya tamircilerin eri-
şimine açık olan sistemlerde yapılacak işlemler, ayrımcı olmayan bir biçimde bağımsız opera-
törlerin erişimine de açık olmalıdır.

(2) Bakanlık, Komisyon tarafından yapılan işleme müteakip, birinci fıkrada atıf yapılan
bilgilerin temini için standart bir format kabul edene kadar, bu bilgiler bağımsız operatörler
tarafından makul düzeyde çabayla işlenir, uygun biçimde kullanıma sunulur. İmalatçılar, ay-
rımcılık içermeyen bir şekilde yetkili dağıtıcılar, tamirciler ve bağımsız operatörler için eğitim
materyallerine ve ilgili aletlere erişim sağlar. Uygun durumlarda bu erişim yazılım indirme,
arıza teşhis sorun kodlarının yönetimi ve aletlerin kullanımıyla ilgili yeterli eğitimi de kapsar.
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(3) Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak şartıyla, birinci fıkrada atıf yapılan bilgiler
aşağıdakileri içerir.

a) Traktör tipi ve modeli,
b) Anlaşılır bir araç tanıtım numarası,
c) Servis ve bakım kayıtlarını ve servis planlarını içeren tamir kitapları,
ç) Teknik kılavuzlar ve teknik servis bültenleri,
d) Ölçümlere ilişkin asgari ve azami teorik değerler gibi bilgiler olacak şekilde; aksam

ve arıza teşhis bilgileri,
e) Kablo tesisat şemaları,
f) İmalatçının özel kodları da dahil olmak üzere arıza teşhis sorun kodları,
g) Yazılım parça numarası gibi bilgiler olacak şekilde; yeni bir araca veya araç tipine

yeni veya güncellenmiş yazılım yüklemek için gereken tüm bilgiler,
ğ) Şahsi aletler ve donanımlara ilişkin olan ve bunlar vasıtasıyla sağlanan bilgiler,
h) Kullanılan teknolojiyle ilgiliyse iki yönlü izleme verileri gibi bilgiler olacak şekilde,

veri kayıt bilgileri, deney verileri ve başka her türlü teknik bilgi,
ı) İmalatçının yetkili dağıtıcılarına ve tamircilerine doğrudan veya bir üçüncü taraf va-

sıtasıyla verilmesi halinde standart çalışma üniteleri veya tamir ve bakım görevi süreleri.
(4) Herhangi bir araç imalatçısının dağıtım sistemi içindeki yetkili dağıtıcıları veya ta-

mircileri, araç imalatçısının dağıtım sistemine mensup olmayan başka araçlar için tamir veya
bakım hizmetlerini sağladıkları ölçüde bu Yönetmeliğin amaçları bakımından bağımsız ope-
ratörler olarak kabul edilir.

(5) Bilgi sisteminin bakımı nedeniyle zorunlu olmadıkça, araç tamir ve bakım bilgileri
her zaman kullanıma açık olmalıdır.

(6) OBD uyumlu değiştirme veya servis parçalarının, arıza teşhis cihazlarının ve deney
donanımının imalatı ve servisi için, imalatçılar tüm ilgili OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerini
ayrımcılık yapmadan her türlü ilgili aksam, arıza teşhis cihazı veya deney donanım imalatçısına
veya tamircisine vermek zorundadır.

(7) Alternatif yakıtla çalışan araçlara yönelik otomotiv donanımlarının tasarımı ve ima-
latı için, imalatçılar tüm ilgili alternatif yakıtla çalışan araç imalatçılarına, montajcılarına veya
tamircilerine ayrımcı olmayan bir şekilde ilgili OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerini sağla-
mak zorundadır.

(8) İmalatçı, AB tip onayı veya ulusal tip onayı başvurusunda bulunurken, Onay Kuru-
luşuna bu maddede belirtilen bilgiler bakımından bu Yönetmeliğe uygunluğu göstermek zo-
rundadır. Bu bilgiler mevcut değilse ya da bu Yönetmeliğe veya bu Yönetmelik uyarınca kabul
edilen ve AB tip onayı ya da ulusal tip onayı başvurusunda bulunurken geçerli olan mevzuata
ve uygulama mevzuatına uygun değilse, imalatçı tip onay tarihinden itibaren altı ay içinde söz
konusu bilgileri sağlar. Onay Kuruluşuna sunulacak uygunluk kanıtını oluşturan araç OBD ve
araç tamir ve bakım bilgilerine erişim belgesi için şablon belirlemek üzere bir uygulama mev-
zuatı kabul edilebilir. Komisyon tarafından yayımlanan bu uygulama mevzuatı, 69 uncu mad-
deye uygun olarak Türkiye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.

(9) Bu uygunluk kanıtının sekizinci fıkrada belirtilen süre içinde temin edilmemesi ha-
linde, Onay Kuruluşu uygunluğun sağlanması için gerekli adımları atar.

(10) İmalatçı, araç tamir ve bakım bilgilerinde daha sonra yaptığı değişiklikleri ve ila-
veleri, bu değişiklik ve ilaveler yetkili tamircilere sağlandığı anda web sitelerinde kullanıma
sunmak zorundadır.

(11) Herhangi bir araca ilişkin tamir ve bakım kayıtlarının araç imalatçısının merkezi
veri tabanında veya imalatçı adına tutulduğu durumlarda, bağımsız tamirciler gerçekleştirmiş
oldukları tamir ve bakımlara ilişkin bilgileri girebilmek için söz konusu kayıtlara ücretsiz olarak
erişebilmelidir.
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(12) Tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili şartların, özellikle de araç tamir ve
bakım bilgilerinin sağlanma yöntemine ilişkin teknik şartların ayrıntılarını belirlemek için,
71 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Türkiye’de Bakanlık
yetkilidir.

(13) Ek II’de belirtilen küçük seri sınırları dikkate alarak, özellikle imalatçının söz ko-
nusu araç tipine ait görece olarak küçük hacimli özel imalatı açısından orantılı olması için, on
ikinci fıkrada atıf yapılan mevzuat aracılığıyla, bilgi sağlama yönteminin teknik şartları dahil
olmak üzere bu maddede belirtilen bilgilendirme şartlarında gerekli uyarlamayı, Komisyon ta-
rafından yapılan işleme müteakip, Türkiye’de Bakanlık yapar. Haklı gerekçeler olması duru-
munda, bu uyarlama sonucunda bilgiyi standart bir formatta sağlama şartından muafiyet söz
konusu olabilir. Her durumda, olası uyarlama veya muafiyet bu maddenin amaçlarına ulaşıl-
masını sağlamalıdır.

Birden fazla tip onayı sahibine ilişkin yükümlülükler
MADDE 54 – (1) Kademeli tip onayı, karma tip onayı ve çok aşamalı tip onayı veri-

leceği durumlarda, ilgili tip onayından sorumlu imalatçı aynı zamanda söz konusu sistem, ak-
sam veya ayrı teknik ünite ya da söz konusu aşama ile ilgili tamir bilgilerini hem son imalatçıya
hem de bağımsız operatörlere bildirmek zorundadır. Son imalatçı tam araç ile ilgili bilgileri
bağımsız operatörlere vermek ile sorumludur.

Araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ücretleri
MADDE 55 – (1) İmalatçılar, bu Yönetmelik kapsamındaki araç tamir ve bakım bilgi-

lerine, alet/takımlara ve eğitim derslerine erişim için makul ve orantılı ücretler isteyebilir. Ba-
ğımsız operatörün herhangi bir bilgiyi hangi oranda kullandığı dikkate alınmaksızın, bu bilgi-
lere erişimi caydıracak, makul veya orantılı olmayan bir ücret istenmez.

(2) İmalatçılar, araç tamir ve bakım bilgilerini gün, ay ve yıl bazında kullanıma sunar
ve bu bilgilere erişim ücretleri, erişim hakkının tanındığı zaman dilimlerine göre farklılık gös-
terir.

Araç bilgilerine erişim alt komitesi
MADDE 56 – (1) 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif

Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir
ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı İle İlgili Uygulama Usul
ve Esaslarına İlişkin Tebliğin (SGM-2009/22) uygulanması çerçevesinde, Motorlu Araçlar Tek-
nik Komitesi (MARTEK) bünyesinde oluşturulan Araç Bilgilerine Erişim Alt Komitesi tara-
fından yürütülen faaliyetlerin uygulama kapsamı, bu Yönetmelik kapsamındaki araçları da içe-
recek şekilde genişletilir. Bu Alt Komite, araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerinin kasıtlı
veya kasıtsız kötüye kullanım kanıtlarına dayanarak, bilgilerin kötüye kullanımını engellemek
için yapılabilecek işlemleri Bakanlığa önerir.

ONALTINCI BÖLÜM
Teknik Servislerin Görevlendirilmesi ve Bildirilmesi

Teknik servislerle ilgili şartlar
MADDE 57 – (1) Onay Kuruluşu, 59 uncu madde uyarınca herhangi bir teknik servisi

görevlendirmeden önce söz konusu teknik servisin bu maddenin iki ila dokuzuncu fıkraların-
daki şartları yerine getirdiğinden emin olmalıdır.

(2) 60 ıncı maddenin birinci fıkrası saklı kalmak şartıyla, teknik servisler Türkiye’nin
ulusal mevzuatına tabi olarak kurulur ve tüzel kişiliği haizdir.

(3) Teknik servisler, değerlendirdikleri araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin
tasarım, imalat, tedarik veya bakım sürecinden bağımsız üçüncü taraflar olmalıdır. Değerlen-
dirdiği, deney yaptığı veya muayene ettiği araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin
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tasarım, imalat, tedarik, montaj, kullanım veya bakımında görev alan bir ticaret birliğine ya da
meslek federasyonuna mensup kuruluşların, bağımsızlıklarını ve herhangi bir çıkar çatışması
bulunmadığını kanıtlamaları halinde bu fıkranın ilk cümlesindeki şartları yerine getirdiği kabul
edilir.

(4) Teknik servis, teknik servisin üst düzey yönetimi ve 59 uncu maddenin birinci fıkrası
uyarınca görevlendirildikleri kategorilerdeki faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan per-
soneli; değerlendirdikleri araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin tasarımcısı, imalatçısı,
tedarikçisi veya bakım sorumlusu olamaz ya da bu faaliyetlerde bulunan tarafları temsil ede-
mez. Bu şart, üçüncü fıkrada atıf yapılan ve teknik servisin çalışması için gerekli olan değer-
lendirilmiş araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin kullanımını ya da bu araç, sistem,
aksam veya ayrı teknik ünitelerin kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Teknik servisler,
bağlı ortaklıklarının veya alt yüklenicilerinin faaliyetlerinin görevlendirilmiş olduğu faaliyet
kategorilerinin gizliliğini, nesnelliğini ve tarafsızlığını etkilememesini sağlamak zorundadır.

(5) Teknik servis ve personeli, servisin görevlendirildiği faaliyet kategorilerini en yük-
sek düzeyde mesleki etik anlayışıyla ve ilgili alanın gerektirdiği teknik yetkinlikle yerine ge-
tirmek zorundadır. Teknik servis ve personeli başta mali olmak üzere, kararlarını veya değer-
lendirme sonuçlarını etkileyebilecek, özellikle de bu faaliyetlerin sonuçlarıyla ilişkili çıkarları
olan kişi veya gruplardan kaynaklanan her türlü baskı ve zorlamanın dışında kalmalıdır.

(6) Teknik servis, aşağıdaki hususlarda sahip olduklarını Onay Kuruluşuna kanıtlayarak,
59 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirildiği tüm faaliyet kategorilerini yerine
getirebilir.

a) Uygun becerilerin, spesifik teknik bilginin ve mesleki eğitimin yanı sıra görevi yerine
getirmesi için yeterli ve uygun deneyime sahip olan personel,

b) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorileriyle ilgili olan prosedürleri, bu prose-
dürleri şeffaf ve tekrarlanabilir kılan tanımları,

c) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorilerinin yerine getirilmesine ilişkin, söz
konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitedeki teknolojinin karmaşıklık derecesini,
imalat sürecinin ağırlığını ve seriliğini dikkate alan prosedürler,

ç) Görevlendirilmek istediği faaliyet kategorileriyle bağlantılı görevleri uygun şekilde
yerine getirmek için gereken araçlara, tüm gerekli donanımlara ve tesislere erişim. Teknik
servis ayrıca, 61 inci madde uyarınca kabul edilen mevzuatta belirlenen ve görevlendirildiği
faaliyet kategorileri açısından ilgili olan standartlara uyduğunu kendisini görevlendiren Onay
Kuruluşuna kanıtlar.

(7) Teknik servisler, üst yönetimleri ve değerlendirme personeli tarafsızlığını garanti
eder. Teknik servisler, üst yönetimleri ve değerlendirme personeli görevlendirildikleri faaliyet
kategorileriyle ilgili olarak değerlendirmelerinin bağımsızlığını veya etik tutumlarını tehlikeye
atabilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

(8) Ulusal mevzuat uyarınca sorumluluk Onay Kuruluşu tarafından üstlenilmediği ya
da Onay Kuruluşu uygunluk değerlendirmesinden doğrudan sorumlu olmadığı takdirde, teknik
servisler faaliyetleriyle ilgili bir mali sorumluluk sigortası yaptırır.

(9) Teknik servis personeli, bu Yönetmelik veya onu yürürlüğe koyan ulusal mevzuatın
herhangi bir hükmü kapsamındaki görevlerini yerine getirirken edindikleri tüm bilgileri, teknik
servisi görevlendiren Onay Kuruluşu ile ilgili durumlar veya ulusal mevzuat uyarınca gereken
haller dışında, mesleki gizlilik ilkesiyle korumak zorunda olup; özel mülkiyet hakları korun-
malıdır.
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Teknik servislerin bağlı ortaklıkları ve alt sözleşme faaliyetleri
MADDE 58 – (1) Teknik servisler, Onay Kuruluşunun onayını almak şartıyla, 59 uncu

maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirildikleri faaliyetlerin bir kısmını alt yüklenicilere
veya bağlı ortaklıklarından birine yaptırabilir.

(2) Bir teknik servis görevlendirildiği faaliyet kategorileriyle bağlantılı belirli görevler
için bir alt yükleniciden veya bağlı ortaklıktan yararlanırsa, bu alt yüklenici veya bağlı ortak-
lığın 57 nci maddede belirtilen şartları yerine getirmesini sağlar ve Onay Kuruluşunu konu
hakkında bilgilendirir.

(3) Teknik servisler, nerede kurulu olursa olsunlar, alt yüklenicilerinin ve bağlı ortak-
lıklarının yerine getirdiği görevlerden tamamen sorumludur.

(4) Teknik servisler, alt yüklenici veya bağlı ortaklığın vasıflarının ve gerçekleştirdikleri
görevlerin değerlendirilmesine ilişkin belgeleri, Onay Kuruluşunun incelemesine hazır bulun-
durmak zorundadır.

Teknik servislerin görevlendirilmesi
MADDE 59 – (1) Teknik servisler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak aşağıdaki faaliyet

kategorilerinden bir veya birkaç kategorinin kapsamında görevlendirilir.
a) A kategorisi: Bu Yönetmelikte ve Ek I’de listelenen mevzuatta atıf yapılan deneyleri

kendi tesislerinde yapan teknik servisler,
b) B kategorisi: Bu Yönetmelikte ve Ek I’de listelenen mevzuatta atıf yapılan ve ima-

latçının ya da üçüncü bir tarafın tesislerinde yapılan deneylere nezaret eden teknik servisler,
c) C kategorisi: İmalatın uygunluğunu kontrol etmek için imalatçının prosedürlerini

düzenli olarak değerlendirip izleyen teknik servisler,
ç) D kategorisi: İmalatın uygunluğunun gözetilmesi için deney veya denetimlere nezaret

eden ya da bu deney ve denetimleri gerçekleştiren teknik servisler.
(2) Onay Kuruluşu, birinci fıkrada atıf yapılan faaliyetlerden biri veya birden fazlası

için teknik servis olarak görevlendirilebilir.
(3) 60 ıncı madde uyarınca görevlendirilenler dışında, AB üyesi ülkeler dışındaki ül-

kelerde yerleşik teknik servisler 63 üncü madde çerçevesinde görevlendirilebilir; ancak teknik
servisin bu şekilde kabulü için Türkiye ve AB ile anlaşması bulunan söz konusu üçüncü ülke
arasında bunu öngören bir ikili anlaşma olmalıdır. Bu şart, 57 nci maddenin ikinci fıkrası uya-
rınca ulusal mevzuata tabi olarak kurulan bir teknik servisin yurtdışında bağlı ortaklıklar kur-
masını engellemez, ancak bu bağlı ortaklıkların görevlendirilmiş teknik servisin doğrudan yö-
netim ve kontrolü altında olması gerekir.

İmalatçının kurum içi görevlendirilmiş teknik servisleri
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuatta kendi kendine de-

neye izin verilen teknik şartlar bakımından yalnızca A kategorisindeki faaliyetler için, bir ima-
latçının kurum içi görevlendirilmiş teknik servisi görevlendirilebilir. Bu teknik servis işletmenin
ayrı ve bağımsız bir parçasını oluşturur ve değerlendirdiği araç, sistem, aksam veya ayrı teknik
ünitenin tasarım, imalat, tedarik veya bakım sürecinde yer alamaz.

(2) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servis, aşağıdaki şartları karşılar.
a) Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmenin yanı sıra, 23/2/2012 tarihli ve 28213

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşlar Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin yedinci fıkrasına göre ve bu Yönetmeliğin
61 inci maddesinde atıf yapılan standartlar ve prosedür doğrultusunda akredite edilmelidir.

b) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servisin ve personelinin organizasyonu açıkça ta-
nımlanmalı, teknik servisin parçası olduğu kuruluş içindeki raporlama yöntemleri tarafsız ol-
malarını sağlamalı ve bu tarafsızlığı ilgili ulusal akreditasyon kuruluşuna kanıtlamalıdır.
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c) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servis veya personeli, görevlendirildikleri faaliyet
kategorileriyle ilgili olarak değerlendirmelerinin bağımsızlığını veya etik tutumlarını tehlikeye
atabilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

ç) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servis, yalnızca parçası olduğu işletmeye hizmet
verebilir.

(3) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servisin 63 üncü madde çerçevesinde Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilmesi gerekmez. Ancak, akreditasyonuyla ilgili bilgi,
parçası olduğu işletme veya ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından teknik servisi görevlendi-
ren onay kuruluşunun talebi üzerine, ilgili onay kuruluşuna iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığı
aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Teknik servislerin performans standartlarına ve değerlendirilmesine yönelik pro-
sedürler

MADDE 61 – (1) Teknik servislerin Türkiye veya üye ülkelerde aynı yüksek perfor-
mans standartlarını karşılaması için, teknik servislerin uyması gereken standartlar ile 62 nci
madde uyarınca değerlendirilmesine yönelik prosedür ve 60 ıncı madde uyarınca akreditasyonu
ile ilgili olarak, 71 inci maddeye uygun olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Tür-
kiye’de Bakanlık yetkilidir.

Teknik servis faaliyetlerinin değerlendirilmesi
MADDE 62 – (1) Görevlendirme yapan Onay Kuruluşu, teknik servis olmak isteyen

kurum/kuruluşun bu Yönetmelikteki ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki şart-
lara uygunluk açısından değerlendirildiğini gösteren bir değerlendirme raporu düzenler. Bu ra-
porda, bir akreditasyon kuruluşu tarafından verilen akreditasyon belgesi de bulunabilir.

(2) Birinci fıkrada atıf yapılan raporun dayandığı değerlendirme, 61 inci madde uyarınca
kabul edilen mevzuatta belirtilen hükümler doğrultusunda yapılır. Değerlendirme raporu en az
üç yılda bir gözden geçirilir.

(3) Değerlendirme raporu talep üzerine Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ile-
tilir. Değerlendirmenin bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından düzenlenen ve teknik ser-
visin bu Yönetmelikteki şartları karşıladığını onaylayan bir akreditasyon belgesine dayanmadığı
durumlarda, Onay Kuruluşu teknik servisin yetkinliğini gösteren, teknik servisin Onay Kuru-
luşu tarafından periyodik olarak izlenmesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu belirten ve
teknik servisin bu Yönetmelikteki ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuattaki şartları
yerine getirdiğini doğrulayan belgelere sahip olmalıdır.

(4) 59 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca teknik servis olarak görevlendirilmek is-
teyen onay kuruluşu, değerlendirilen faaliyetten bağımsız olan denetçiler tarafından yapılacak
bir değerlendirmeyle uygun olduğunu belgelemelidir. Bu denetçiler, değerlendirilen faaliyeti
yürüten personelden ayrı yönetilmeleri şartıyla aynı organizasyona mensup olabilir.

(5) Kurum içi görevlendirilmiş teknik servis, bu maddenin ilgili hükümlerini yerine ge-
tirir.

Bildirim işlemleri
MADDE 63 – (1) Görevlendirilen her teknik servisin adı, elektronik adres dahil adresi,

sorumluları ve faaliyet kategorileri, ayrıca daha sonra bu görevlendirmelerde yapılan değişik-
likler, Onay Kuruluşu tarafından Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir. Bildi-
rimde, teknik servislerin Ek I’de listelenen hangi konular için görevlendirildiği belirtilir.

(2) Bir teknik servis tip onayına ilişkin amaçlar bakımından, birinci fıkra uyarınca ön-
ceden Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilmiş olması koşuluyla, Onay Kuruluşu
adına 59 uncu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan faaliyetleri gerçekleştirebilir.
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(3) 59 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca yürüteceği faaliyet kategorisine/katego-
rilerine bakılmaksızın, aynı teknik servis birden fazla onay kuruluşu tarafından görevlendiri-
lebilir ve bu onay kuruluşlarının tamamı tarafından bildirilebilir.

(4) Daha sonra görevlendirmede yapılan ilgili herhangi değişiklik Ekonomi Bakanlığı
aracılığıyla Komisyona bildirilir.

(5) 59 uncu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılanlar dışında bir faaliyet yürüten belirli
bir kuruluş veya yetkili kurumun Ek I’de listelenen bir mevzuat kapsamında görevlendirilmesi
gerekirse, bildirim bu madde doğrultusunda yapılır.

(6) Bu madde doğrultusunda bildirilen teknik servislerin listesini ve ayrıntılı bilgilerini
Komisyon kendi web sitesinde yayımlar.

Görevlendirmelerde yapılan değişiklikler
MADDE 64 – (1) Onay Kuruluşu, görevlendirilen bir teknik servisin bu Yönetmelikteki

şartları artık karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit ederse ya da
bu yönde bilgilendirilirse, söz konusu şartları karşılamama veya söz konusu yükümlülükleri
yerine getirmeme durumunun ciddiyetine bağlı olarak uygun hallerde görevlendirmeyi kısıtlar,
askıya alır veya iptal eder. Onay Kuruluşu konu hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Ko-
misyonu bilgilendirir. Komisyon, 63 üncü maddenin altıncı fıkrasında atıf yapılan bilgileri ge-
reken şekilde değiştirir.

(2) Görevlendirmenin kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi ya da teknik
servisin faaliyetine son vermiş olması durumlarında, Onay Kuruluşu bu teknik servisin dosya-
larının ya başka bir teknik servis tarafından işlenmesi ya da onay kuruluşunun veya piyasa gö-
zetimi ve denetimi kuruluşlarının talebi üzerine bu kuruluşların kullanımına hazır bulundurul-
ması için gerekli işlemleri yapar.

Teknik servislerin uzmanlığının sorgulandığı durumlar
MADDE 65 – (1) Bakanlık, bir teknik servisin uzmanlığına ya da tabi olduğu şart ve

sorumlulukları sürekli bir biçimde yerine getirip getirmediğine dair şüpheleri ya da kendisine
bu yönde birtakım şüpheler bildirilen tüm durumları araştırır.

(2) Teknik servis görevlendirmesi yapan Onay Kuruluşu, Komisyonun talep etmesi ha-
linde, ilgili teknik servisin görevlendirilmesinin gerekçesi veya görevinin devam etmesi ko-
nusunda tüm ilgili bilgileri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(3) Bakanlık, araştırmaları sırasında edindiği tüm hassas bilgilerin gizliliğinin korun-
masını sağlar.

(4) Komisyon, herhangi bir teknik servisin görevlendirme şartlarını karşılamadığını
veya artık karşılamıyor olduğunu tespit etmesi ve onay kuruluşunu bilgilendirmesi halinde,
onay kuruluşu Komisyonla ortaklaşa çalışarak görevlendirmenin geri çekilmesi de dahil olmak
üzere söz konusu düzeltici tedbirleri alır.

Teknik servislerin çalışma yükümlülükleri
MADDE 66 – (1) Teknik servisler, görevlendirildikleri faaliyet kategorilerini Onay

Kuruluşu adına ve bu Yönetmelikte ve Ek I’de listelenen mevzuatta belirtilen değerlendirme
ve deney prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirir. Teknik servisler, alternatif prosedürlere izin
verilen durumlar dışında, onay veya denetimler için gereken deneyleri bu Yönetmelikte veya
Ek I’de listelenen mevzuattan birinde belirlenen şekilde kendileri yapar ya da bu deneylerin
yapılmasına nezaret eder. Teknik servisler, Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmedikleri
deney, değerlendirme veya denetimler yapamaz.

(2) Teknik servisler her zaman,
a) Onay Kuruluşunun, uygunluk değerlendirmesi sırasında uygun şekilde teknik servisi

gözlemlemesine izin verir.
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b) 57 nci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 67 nci madde şartları saklı kalmak şartıyla,
faaliyet kategorileriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin kapsamına giren bilgileri talep üzerine
Onay Kuruluşuna verir.

(3) Bir teknik servis, bu Yönetmelikte belirlenen şartların bir imalatçı tarafından yerine
getirilmemiş olduğunu tespit ederse, Onay Kuruluşundan bu imalatçı hakkında uygun düzeltici
tedbirleri almasını talep eder ve söz konusu düzeltici tedbirler yeterli bir seviyede alınmadıkça
tip onay belgesi düzenlenmemesi için Onay Kuruluşunu konu hakkında bilgilendirir.

(4) Tip onay belgesi düzenlenmesinin ardından imalatın uygunluğu izlenirken, Onay
Kuruluşu adına hareket eden bir teknik servis herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik
ünitenin artık bu Yönetmeliğe uygun olmadığını tespit ederse, bu durumu Onay Kuruluşuna
bildirir. Onay Kuruluşu, 28 inci maddede belirtilen uygun önlemleri alır.

Teknik servislerin bilgilendirme yükümlülükleri
MADDE 67 – (1) Teknik servisler, Onay Kuruluşunu aşağıdaki hususlarda bilgilendirir.
a) Tip onay belgesinin verilmemesini, kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya geri çe-

kilmesini gerektirebilecek her türlü uygunsuzluk,
b) Görevlendirilme kapsamını ve koşullarını etkileyen her türlü durum,
c) Faaliyetleriyle ilgili olarak Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kuruluşundan aldıkları her

türlü bilgi talebi.
(2) Onay Kuruluşunun talebi üzerine, teknik servisler görev kapsamlarına giren faali-

yetler hakkında ve kapsam dışı faaliyetler ile alt yüklenici kullanımı dahil, gerçekleştirilen tüm
diğer faaliyetler konusunda bilgi vermek zorundadır.

ONYEDİNCİ BÖLÜM
Uygulama Mevzuatı ve Diğer Mevzuat

Uygulama mevzuatı
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmak ve bu Yönetmeliğin uygulan-

masına yönelik yeknesak şartlar oluşturmak için Komisyon tarafından yayımlanan aşağıdaki
uygulama tedbirlerini belirleyen uygulama mevzuatı, 69 uncu maddeye uygun olarak Türki-
ye’de Bakanlık tarafından yayımlanır ve yürürlüğe konur.

a) 22 nci maddede atıf yapılan tanıtım belgesi ve tanıtım dosyası şablonları,
b) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasında atıf yapılan AB tip onay belgelerinin numa-

ralandırma sistemi,
c) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında atıf yapılan AB tip onay belgesi şablonu,
ç) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan, AB tip onay belgesine

eklenen deney sonuçları sayfası şablonu,
d) 25 inci maddenin altıncı fıkrasında atıf yapılan mevzuat veya geçerli şartlar için liste

şablonu,
e) 27 nci maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan deney raporu formatı ile ilgili genel

şartlar,
f) 33 üncü maddenin ikinci fıkrasında atıf yapılan uygunluk belgesi şablonu,
g) 34 üncü maddede atıf yapılan AB tip onay işareti modeli,
ğ) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında atıf yapılan yeni teknoloji veya yeni kavramların

muaf tutulduğu AB tip onayı verme yetkisi,
h) 35 inci maddenin dördüncü fıkrasında atıf yapılan yeni teknoloji veya yeni kavram-

larla ilgili tip onay belgesi ve uygunluk belgesi şablonları,
ı) 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında atıf yapılan, Onay Kuruluşuna verilen tip onay

kapsam genişletme yetkileri,
i) 45 inci maddenin ikinci fıkrasında atıf yapılan parça veya donanım listesi,
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j) 46 ncı maddenin üçüncü fıkrasında atıf yapılan belge için şablon ve numaralandırma
sistemi ve söz konusu maddede değinilen yetkilendirme prosedürüyle ilgili tüm hususlar,

k) 53 üncü maddenin sekizinci fıkrasında atıf yapılan, Onay Kuruluşuna sunulacak uy-
gunluk kanıtı niteliğindeki belge için şablon.

Komite kararı
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak alınacak tedbirler,

yapılacak değişiklikler ve ihtiyaç duyulan her türlü düzenleme, 11/1/1997 tarihli ve 22874
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda
Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile
oluşturulan Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) tarafından görüşülebilir. MARTEK
tavsiye niteliğindeki görüşünü Bakanlığa bildirir. Bakanlık tarafından gerekli tüm değerlen-
dirmeler sonrasında nihai karar verilir ve düzenlemeler yapılır.

Eklerde yapılan değişiklikler
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmeliğin eklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin diğer hü-

kümlerinin şartları saklı kalmak kaydıyla, düzenleyici mevzuata referans vermek ve düzelt-
meleri uygulamak için Ek I’de yapılacak değişikliklerle ilgili olarak, 71 inci maddeye uygun
olarak mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere de Türkiye’de Bakanlık yetkilidir.

Diğer mevzuat düzenlenmesi
MADDE 71 – (1) Bakanlık, bu maddede belirtilen koşullara tabi olarak gerekli alt dü-

zenlemeleri yapmaya yetkilidir.
(2) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında, 18 inci maddenin dördüncü fıkrasında, 19 uncu

maddenin altıncı fıkrasında, 20 nci maddenin sekizinci fıkrasında, 27 nci maddenin altıncı fık-
rasında, 28 inci maddenin altıncı fıkrasında, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasında, 49 uncu
maddenin üçüncü fıkrasında, 53 üncü maddenin on ikinci fıkrasında, 61 inci maddede ve 70 inci
maddede atıf yapılan mevzuatın AB’de yayımlanmasına müteakip, söz konusu mevzuat Ba-
kanlık tarafından iç mevzuata derç edilir.

(3) 17 nci maddenin beşinci fıkrası, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası, 19 uncu mad-
denin altıncı fıkrası, 20 nci maddenin sekizinci fıkrası, 27 nci maddenin altıncı fıkrası, 28 inci
maddenin altıncı fıkrası, 45 inci maddenin dördüncü fıkrası, 49 uncu maddenin üçüncü fıkrası,
53 üncü maddenin on ikinci fıkrası, 61 inci madde ve 70 inci madde kapsamında AB’de Ko-
misyona verilen yetkinin herhangi bir zamanda Avrupa Parlamentosu veya Konseyi tarafından
iptal edilmesi ve bu iptalin AB Resmi Gazetesinde yayımlanması halinde, hali hazırda yürür-
lükte olan mevzuatın geçerliliği etkilenmez ve mevzuat ülkemizde de uygulanmaya devam
eder.

(4) AB’de yayımlanan mevzuat, ülkemizde de uyumlaştırılarak yayımlanır ve uygula-
maya konur.

(5) 17 nci maddenin beşinci fıkrası, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası, 19 uncu mad-
denin altıncı fıkrası, 20 nci maddenin sekizinci fıkrası, 27 nci maddenin altıncı fıkrası, 28 inci
maddenin altıncı fıkrası, 45 inci maddenin dördüncü fıkrası, 49 uncu maddenin üçüncü fıkrası,
53 üncü maddenin on ikinci fıkrası, 61 inci madde ve 70 inci madde uyarınca AB’de yayımla-
nan mevzuat, ülkemizde ilgili kurum/kuruluşların görüşleri alınarak uyumlaştırılır ve uygula-
maya konur.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım uygulanabilecek eylemler
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmeliğin Ek I’inde yer alan listede be-

lirtilen mevzuat hükümlerinin ihlali halinde 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
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(2) Cezaya bağlı ihlal türleri aşağıdakileri içerir.
a) Onay prosedürleri veya geri çağırmayla sonuçlanan prosedürler sırasında yanlış be-

yanlarda bulunmak,
b) Tip onayı veya kullanım sırasındaki uygunlukla ilgili gerçek deney sonuçlarını çar-

pıtmak,
c) Tip onayının verilmemesi veya geri çekilmesi ya da geri çağırma ile sonuçlanabilecek

şekilde veri veya teknik özellikleri saklamak,
ç) Bozulmuş tertibatların kullanımı,
d) Bilgilere erişim izni vermeyi reddetme,
e) İktisadi işletmecilerin onaya tabi araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteleri gerekli

onay alınmadan ya da belgeleri veya işaretlemeleri bu amaçla çarpıtarak piyasada bulundur-
ması.

Geçiş hükümleri
MADDE 73 – (1) Bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Yönet-

melik araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelere 1/1/2017 tarihinden önce verilmiş olan
AB tip onaylarını geçersiz kılmaz.

(2) Onay Kuruluşu, 2003/37/AT Yönetmeliğinde ve 76 ncı maddenin birinci fıkrasında
listelenen mevzuattan herhangi biri uyarınca, birinci fıkrada atıf yapılan araç, sistem, aksam
veya ayrı teknik ünitelerin kapsam genişletmesine devam edebilir. Ancak bu onaylar, bu Yö-
netmelik kapsamında tam araç tip onayı almak için kullanılamaz.

(3) Bu Yönetmeliğin istisnası olarak; yeni sistemler, aksamlar, ayrı teknik üniteler veya
2003/37/AT Yönetmeliği uyarınca tam araç tip onayı almış olan araç tipleri 31/12/2017 tarihine
kadar tescil edilebilir, piyasaya arz edilebilir veya hizmete girebilir. 2003/37/AT Yönetmeliği
kapsamında tip onayı alınmayan yeni araç tipleri de, hizmete girme veya tescil işlemi mevzuatı
doğrultusunda bu tarihe kadar tescil edilmeye veya hizmete girmeye devam edebilir. Bu du-
rumda Bakanlık, onaylı tipe uygun olan araçların tescilini, piyasaya arz edilmesini ya da hiz-
mete girmesini yasaklayamaz, kısıtlayamaz ve engelleyemez.

Raporlama
MADDE 74 – (1)  Bakanlık, Komisyon tarafından talep edilmesi halinde, 31/12/2019

tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen tip onayı prosedürlerinin uygulanışı hakkında Eko-
nomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu bilgilendirir.

(2) Birinci fıkra kapsamında sağlanan bilgilerin temelinde Komisyon, 31/12/2020 tari-
hine kadar, Avrupa Parlamentosu ve Konseyine bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin bir ra-
por sunar.

Gözden geçirme
MADDE 75 – (1) Komisyon, 31/12/2022 tarihine kadar Avrupa Parlamentosu ve Kon-

seyine üçüncü fıkrada atıf yapılan konularla ilgili bir rapor sunar.
(2) Birinci fıkrada bahsedilen rapor, ilgili taraflarla gerçekleştirilen toplantılar ve mev-

cut AB standartlarını ve uluslararası standartları dikkate alır.
(3) Bakanlık, Komisyon tarafından talep edilmesi halinde, 31/12/2021 tarihine kadar

aşağıdaki konularda bilgi verir.
a) 1/1/2017 tarihinden itibaren bu Yönetmelik kapsamındaki araçlara ilk tescillerinden

önce, yıllık olarak verilen münferit onay sayısı,
b) AB tip onayı için zorunlu şartlardan saptıkları ölçüde, söz konusu onayların dayan-

dırıldığı ulusal kriterler.
(4) Uygun olan durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bilgilerle birlikte mevzuat teklifleri

de sunulabilir ve uyumlaştırılmış şartlara göre münferit onayların bu Yönetmelik kapsamına
alınmasının değerlendirilmesi teklifte yer alabilir.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 76 – (1) 73 üncü maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak şartıyla;
a) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman

Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri,
Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT),

b) 18/1/2002 tarihli ve 24644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya
Orman Traktörlerinin Fren Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/432/AT),

c) 26/1/2000 tarihli ve 23945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya
Orman Traktörlerinin Yolcu Oturakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/763/AT),

ç) 18/4/2003 tarihli ve 25082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman
Traktörlerinde Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Ted-
birler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/537/AT),

d) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım
veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/764/AT),

e) 4/6/2002 tarihli ve 24775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya
Orman Traktörlerinin Çalıştırma Alanı Sürüş Konumuna Geçişi, Kapıları ve Pencereleri ile İl-
gili Tip Onayı Yönetmeliği (80/720/AT),

f) 2/11/2000 tarihli ve 24218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya
Orman Traktörlerinin Kuyruk Mili ve Koruyucusu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(86/297/AT),

g) 2/6/2002 tarihli ve 24773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dar İzli Tekerlekli Ta-
rım ve Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile
İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/298/AT),

ğ) 15/1/2002 tarihli ve 24641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya
Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması, Konumu, Çalışması ve Tanınması ile İlgili
Tip Onayı Yönetmeliği (86/415/AT),

h) 2/8/2001 tarihli ve 24481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dar İzli Tekerlekli Ta-
rım ve Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma
Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (87/402/AT),

ı) 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman
Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık
Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT),

i) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Tarım veya Orman Traktörlerinin Görüş Alanı ve Ön Cam Silecekleri ile İlgili Tip Onayı Yö-
netmeliği (2008/2/AT),

j) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapısı İle İlgili Tip Onayı Yö-
netmeliği (2009/57/AT),

k) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teker-
lekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çeki Kancası ve Geri Hareket Tertibatı İle İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (2009/58/AT),

l) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Tarım veya Orman Traktörlerinin Geri Görüş Aynaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(2009/59/AT),

m) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teker-
lekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu İle İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (2009/60/AT),

n) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teker-
lekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi
İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/61/AT),
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o) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teker-
lekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri İle İlgili Tip Onayı Yönet-
meliği (2009/63/AT),

ö) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım
veya Orman Traktörlerinin Elektromanyetik Uyumluluğu İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(2009/64/AT),

p) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teker-
lekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Direksiyon Donanımı İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(2009/66/AT),

r) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazları İle İlgili Aksam Tip
Onayı Yönetmeliği (2009/68/AT),

s) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapısı İle İlgili Tip Onayı Yö-
netmeliği (2009/75/AT) (Statik Deney),

ş) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücüsü Tarafından Algılanan Gürültü Seviyesi İle İlgili
Tip Onayı Yönetmeliği (2009/76/AT),

t) 21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri İle İlgili Tip Onayı Yö-
netmeliği (2009/144/AT),

yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sa-

yılır ve 2003/37/AT Yönetmeliği için, Ek III’te verilen korelasyon tablosuna uygun olarak
okunmalıdır.

Ulusal tip onayı işlemleri ve düzenlemeler
MADDE 77 – (1) Komisyona atıf yapılan ilgili maddeler de dahil olmak üzere, bu Yö-

netmeliğin uygulanması hakkında alt ve uygulama mevzuatı ve gerekli düzenlemeleri yapmaya,
kabul etmeye ve uygulamaya Türkiye’de Bakanlık yetkilidir.

(2) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar AB tip onay belgesi yerine ülke-
mizde ulusal tip onay belgesi verilir.

(3) Bakanlığın “AB” başlığı taşımayacak olan ulusal tip onayı belgesi ve bu Yönetme-
liğin hükümleri ile ilgili tüm işlem ve bilgileri Komisyona ve AB üyesi ülkelerin onay kuru-
luşlarına bildirme ve raporlama zorunluluğu yoktur.

(4) Ulusal tip onay belgelerinde bu Yönetmeliğin Ek I’indeki ilgili düzenleyici mev-
zuatın hangilerinin geçerli olacağı, hangi uluslararası teknik dokümanların aranacağı, 69 uncu
maddede bahsedilen tavsiye niteliğindeki MARTEK kararları çerçevesinde uygulama kriterleri
ile belirlenebilir.

(5) AB tip onayı belgesi olmayan ithal araçlar, ulusal tip onayı belgesi almak zorundadır.
(6) Ulusal tip onayı işlemlerinde bildirim yapılana kadar 63 üncü maddenin ikinci fık-

rası hükmü uygulanmaz.
(7) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uygun AB tip onayı

belgesi ibraz edilen araçlar için ulusal tip onayı belgesi düzenlenmez.
(8) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, söz konusu aracın bu Yönet-

meliğe ve bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen mevzuata ve uygulama mevzuatına uygun ol-
duğu durumlarda, imalatçının bu yönde bir talebi varsa, yeni bir araç tipi için AB tip onayı
veya ulusal tip onayı vermeyi reddedemez veya yeni bir aracın tescilini, piyasaya arz edilmesini
veya hizmete girmesini yasaklayamaz.

Yürürlük
MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 79 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİ TAHRİK ETMEK ÜZERE

TASARLANAN MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ EMİSYONLARI

VE PARÇACIK KİRLETİCİLERE KARŞI ALINACAK

TEDBİRLERLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(2000/25/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım

veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları

ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

(2000/25/AT)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2014/43/EU, 2013/15/EU, 2011/87/EU, 2011/72/EU, 2010/22/EU,

2006/96/EC ve 2005/13/EC Direktifleri ile değiştirilen 2000/25/EC Direktifine uyumlu olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Esneklik planı, belirli bir faz uygulanabilir olduğu ve fazın kendisiyle aynı sürede

olduğu zaman başlamalıdır. Esneklik planı Ek IV’ün madde 1.2’sinde düzenlenir. Bununla bir-

likte, esneklik planı Faz IIIB süresince veya herhangi bir sonraki faz mevcut olmadığında üç

yıla kadar kısıtlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kategori H’den R’ye kadar motorlar için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d)

bendinde belirtilen tarihlerden önceki imalat tarihli motorlar konusunda anılan tarihler, iki yıla

kadar ertelenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıda yer alan üçüncü fıkra

eklenmiştir.

“(3) Avrupa Birliğinin 2014/43/EU sayılı düzenlemesi uyumlaştırılarak bu Yönetmeli-

ğin Ek I’inde, Ek I İlave 1’inde, Ek I İlave 2’sinde, Ek II İlave 1’inde ve Ek III’ünde yapılan

değişiklikler; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen tarihlere kadar

ihtiyari, anılan tarihlerden sonra zorunlu olarak uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“3- ÖZELLİKLER VE DENEYLER

97/68/AT Yönetmeliğinin; Ek I’inin 4 üncü, 8 inci, 9 uncu maddeleri ve İlave 1 ve İlave

2’si ile Ek III, Ek IV ve Ek V’inin hükümleri uygulanır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin İlave 1’inde yer alan 2.2, 2.4 ila 2.4.3.2,

3.1.2, 4.2, 4.4 ila 4.4.3.2 maddeleri bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan şekilde değiştirilmiş

ve aynı İlaveye bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan 2.2.1 ila 2.2.2.6.1 ve 4.2.1 ila 4.2.2.6.1

maddeleri eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin İlave 2’sinde yer alan 2.4 maddesi bu Yö-

netmeliğin Ek-2’sinde yer alan şekilde değiştirilmiş ve aynı İlaveye bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde

yer alan 2.4.1 ila 2.4.2.2 maddeleri eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin İlave 4’ünde yer alan “Bölüm 1” aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Bölüm 1: Küçük “e” harfini takiben tip onayını veren üye ülkenin ayrım kodu (numarası):

Almanya için 1; Fransa için 2; İtalya için 3; Hollanda için 4; İsveç için 5; Belçika için 6;

Macaristan için 7; Çek Cumhuriyeti için 8; İspanya için 9; Birleşik Krallık için 11; Avusturya

için 12; Lüksemburg için 13; Finlandiya için 17; Danimarka için 18; Romanya için 19; Polonya

için 20; Portekiz için 21; Yunanistan için 23; İrlanda için 24; Hırvatistan için 25; Slovenya için

26; Slovakya için 27; Estonya için 29; Letonya için 32; Bulgaristan için 34; Litvanya için 36;

GKRY için 49; Malta için 50; Türkiye için 37.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin İlave 1’inde yer alan 2.2 ve 2.4 ila 2.4.3.2

maddeleri bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan şekilde değiştirilmiş olup, aynı İlaveye bu Yö-

netmeliğin Ek-3’ünde yer alan 2.2.1 ila 2.2.2.6.1 maddeleri eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek III’ü, bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün 1.2 maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“1.2 - Faz IIIB süresince, esneklik planından yararlanmak isteyen bir traktör imalatçısı,

bu ekte belirtilen ilgili hükümlere uygun olan ve sayısı bu ekin 1.2.1 ve 1.2.2 maddelerinde

belirtilen sınır değerlerini aşmayan traktörleri piyasaya sürmek için Onay Kuruluşundan izin

almalıdır. Motorlar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şartları karşılamalıdır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/7/2007 26588
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer)
2- 19/11/2011 28117
3- 21/5/2013 28653
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İçişleri Bakanlığından:
PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Ka-

nununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların şekil ve
muhtevalarının tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin türlerine

göre müracaatlarının alınması, onaylanması, şekil ve muhtevalarının tespit edilmesi, temin ve
tanzimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Biyometrik fotoğraf: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının belirlediği standart-

lardaki pasaportlarda kullanılacak fotoğrafı,
c) Dış temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini, Elçiliğini, Başkonsolosluğunu

ve Konsolosluğunu,
ç) Diplomatik pasaport: Kanunda geçen diplomatik pasaportu,
d) Gemiadamı cüzdanı: Gemi mürettebatına yetkili makamlarca usulüne uygun olarak

verilen ve kara suları ile liman şehirlerine karşılıklılık esasına göre giriş çıkış imkanı sağlayan
belgeyi,

e) Genel müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
f) Harç bedeli: 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifede

pasaport süreleri için belirlenen harç bedelini,
g) Hizmet pasaportu: Kanunda geçen hizmet damgalı pasaportu,
ğ) Hologram: Lazer ışın dalgalarının pozitif karışımı ile oluşan üç boyutlu kaydı,
h) Hudut geçiş belgesi: Hudut makamlarının hududa ilişkin konularda görüşmek üzere

karşı taraf topraklarına geçmelerini sağlayan belgeyi,
ı) Hudut makamı: Hudut antlaşma ve protokollerinin uygulanması ve bunlara ilişkin

işlemlerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen makamları,
i) Hususi pasaport: Kanunda geçen hususi damgalı pasaportu,
j) İl birimleri: İl pasaport şube müdürlükleri ve ilçe pasaport birimlerini,
k) Kanun: 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununu,
l) Kontrol amiri: Alınan pasaport müracaatının kontrolünü yapan personeli,
m) Muvafakatname: Yetkili makam önünde ya da konsolosluklarda konsolosluk görev-

lileri önünde velisi ya da vasisi olduğu kişi hakkında yapılacak işlemi uygun görme, onama,
işleme razı olma, işleme dair rızasının olmasını ve buna ilişkin yazılı beyanını,
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n) Onay amiri: Alınan ve kontrol edilen pasaport müracaatını tanzim edilmek üzere
onaylayan yetkili amiri ya da konsolosluklarda konsolosluk görevlilerini,

o)  Pasaport: Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline bir ülkenin milli
hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgeyi,

ö) Pasaport değerli kağıt bedeli: Tüm pasaport türleri için Maliye Bakanlığınca belir-
lenen değerli kağıt bedelini,

p) Pasavan ve idari mektup: Antlaşmalarla tespit edilen hudut bölgesi içerisinde oturan
ve karşı taraf hudut bölgesi içerisinde meydana gelen acil ve zorunlu işlerini takip edebilmek
için Türk vatandaşlarına kısa süreli düzenlenen belgeyi,

r) Seyahat belgesi: Türk vatandaşlarına ülkeye dönüşlerini temin için düzenlenen bel-
geyi,

s) Talep formu: Hususi veya hizmet damgalı pasaportları alacak kişiler adına kurumla-
rınca düzenlenerek yetkili amir tarafından onaylanan belgeyi,

ş) Uçak mürettebatı belgesi: Havayolu uluslararası ulaşım araçları memur ve mürette-
batına idarelerce anlaşmalarda belirtilen örneğine ve usulüne uygun olarak verilen ve görevleri
süresince havalimanı bulunan şehirlere giriş ve çıkışlarına imkân sağlayan belgeyi,

t) Umuma mahsus pasaport: Kanunda geçen umuma mahsus pasaportu,
u) Yonga: Pasaport gibi belgelerde bilgilerin güvenli olarak dijital ortamda saklanmasını

sağlayan, temaslı/temassız türleri bulunan entegre devreyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Pasaport Türleri ve Pasaport Vermeye Yetkili Makamlar

Pasaport ve pasaport yerine geçerli belgeler
MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve pasaport yerine

geçerli belgeler şunlardır:
a) Pasaport türleri:
1) Diplomatik pasaport.
2) Hususi pasaport.
3) Hizmet pasaportu.
4) Umuma mahsus pasaport.
5) Yabancılara mahsus pasaport.
b) Pasaport yerine geçerli belgeler:
1) Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut geçiş belgeleri.
2) Gemiadamı cüzdanları, demiryolu ve hava ulaşım araçları memur ve mürettebatına

verilen belgeler.
3) Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.
Diplomatik pasaport
MADDE 6 – (1) Diplomatik pasaport; Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen şartları

taşıyanlara pasaport sahibinin görevi ve mahiyetine göre Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek
sürelerde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Hususi pasaport
MADDE 7 – (1) Hususi pasaport; Kanunda belirtilen şartları taşıyanlara altı aydan az

olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürelerde, yurt içinde İçişleri Bakanlı-
ğının vereceği yetkiye göre Valilikler, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri
Bakanlığının talimatı ile dış temsilcilikler vermeye yetkilidir.

(2) Hususi pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır.

14 Ağustos 2014 – Sayı : 29088                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 197



Hizmet pasaportu
MADDE 8 – (1) Hizmet pasaportu; Kanunun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasında be-

lirtilen şartları taşıyanlara, altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müd-
detine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürelerde yurt içinde İçişleri Bakanlığının ve-
receği yetkiye göre Valilikler, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Ba-
kanlığının talimatı ile dış temsilcilikler vermeye yetkilidir.

Umuma mahsus pasaport
MADDE 9 – (1) Umuma mahsus pasaport; Kanunun 15, 16 ve 17 nci maddelerine göre

altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde yurt içinde Vali-
likler, yurt dışında ise dış temsilcilikler vermeye yetkilidir.

Yabancılara mahsus pasaport
MADDE 10 – (1) Yabancılara mahsus pasaport; Kanunun 18 inci maddesine göre,

İçişleri Bakanlığı adına illerde Valilikler, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının talebi veya onay
vermesi üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, dış temsilcilikler vermeye
yetkilidir.

(2) Bu pasaportlar üç aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığının takdirine göre
belirlenecek sürelerde verilir.

Pasavan, idari mektup ve hudut geçiş belgesi
MADDE 11 – (1) Pasavan ve idari mektup, antlaşmalarla tespit edilen hudut bölgesi

içerisinde oturan Türk vatandaşlarına karşı taraf hudut bölgesi içerisinde meydana gelen acil
ve zorunlu işlerini takip edebilmek için hudut komisyonlarının belirlediği sürelere göre hudut
makamları tarafından düzenlenir.

(2) Hudut geçiş belgesi, hudut makamlarının hududa ilişkin konularda görüşmek üzere
karşı taraf topraklarına geçmelerini sağlamak üzere belirli sürelerde düzenlenir.

(3) Hudut makamlarınca verilen idari mektup, pasavan ve hudut geçiş belgeleri ile ilgili
usul ve esaslar, Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından
belirlenir.

Gemiadamı cüzdanı
MADDE 12 – (1) Gemiadamı cüzdanı vermeye yetkili makamlarca düzenlenen

gemiadamı cüzdanları, Genel Müdürlükçe yetki verilmiş il emniyet müdürlükleri ile liman
başkanlıklarının bulunduğu yetkilendirilmiş ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından
kayıt ve tahkikat işlemleri yapılarak tasdik edilir.

(2) Gemiadamı cüzdanı tasdik işlemi için;
a) T.C. Kimlik Numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanı,
b) Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet fotoğraf,
c) Müracaat sahibi tarafından doldurulan talep formu,
ç) 18 yaşından küçükler için muvafakatname,
d) İlgili kurum tarafından tanzim edilen gemiadamı cüzdanı,
istenir.
Uçak mürettebatı belgesi
MADDE 13 – (1) Uçak mürettebatı belgesi müracaatları Sivil Havacılık Genel Mü-

dürlüğü tarafından alınır, tamamlanan müracaatlar tahkikat işlemleri için il emniyet müdürlü-
ğüne gönderilir.

(2) İl emniyet müdürlüğünce tahkikatları sonuçlandırılan şahısların müracaat evrakları
uçak mürettebatı belgesi tanzim edilmek üzere yetkili kuruma gönderilir.
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(3) Tanzim edilen uçak mürettebatı belgesi il emniyet müdürlüğünce kayıt altına alına-
rak, hologram yapıştırılmak suretiyle tasdik edilir ve kart sahibinin kendisine veya firmalarınca
yetkilendirilmiş görevlilerine imza karşılığı teslim edilir.

Seyahat belgesi ve benzeri belgeler

MADDE 14 – (1) Dış temsilcilikler tarafından yapılacak değerlendirmeye göre, geçerli
pasaportları olmayan veya bulundukları ülke makamlarınca hakkında sınır dışı kararı verilen
kişinin yurda dönüşünü teminen, Kanuna uygun olarak, Seyahat belgesi ve benzeri belgeler
düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pasaport Müracaatlarının Alınması, Onaylanması ve Tanzim Edilmesi

Pasaport müracaatlarının alınması

MADDE 15 – (1) Diplomatik pasaportlarla ilgili müracaat işlemleri Dışişleri Bakanlığı
ve dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

(2) Hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar İçişleri Bakanlığı adına valiliklerce
verilir. Valiler, bu yetkilerini vali yardımcılarına, kaymakamlara, il veya ilçe birimlerine dev-
redebilir.

(3) Hususi ve hizmet pasaportlarının müracaat işlemleri, yurt içinde sadece il emniyet
müdürlüklerince, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının
talimatı ile dış temsilciliklerce yapılır.

(4) Umuma mahsus pasaportların müracaat işlemleri, yurt içinde il birimlerince, yurt
dışında ise dış temsilciliklerce yapılır.

Pasaport müracaatında gerekli belgeler

MADDE 16 – (1) Pasaport alacak kişinin bizzat müracaatı esastır. İlgiliden durumuna
göre aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı.
b) Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet biyometrik fotoğraf.
c) Pasaport değerli kağıt bedeli ödendi makbuzu.
ç) Umuma mahsus pasaportlar için harç bedeli ödendi makbuzu.
d) Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için muvafakat belgesi.
e) Kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı.
f) Varsa daha önce alınmış geçerliliği olan pasaport.
g) Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları için talep formu.
ğ) Hak sahibinden dolayı diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu alacak ergin olan

çocukları için öğrenci belgesi.
h) Hak sahibinden dolayı diplomatik pasaport alacak ergin çocuklar için taahhütname

belgesi.
ı) Diplomatik pasaport alacak resmi unvan sahibi için atama, görevlendirme veya olur

belgesi.
i) 7 yaşını bitirmiş müracaat sahiplerinden polis makamlarınca verilen parmak izi alındı

belgesi.
(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler konsolosluklarda yapılan

işlemlerde istenmez. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı belgelerin istenmesi veya bu
belgelerin elektronik ortamda teyit edilmesi ile bunların geçerliliği genelge ile düzenlenir.
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Pasaport müracaatlarının onaylanması

MADDE 17 – (1) Müracaatları tamamlanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasa-

portlar kontrol amirinin yazılı ve elektronik ortamda onaylamasından sonra pasaportu imzala-

maya yetkili kişinin onayına müteakip onay amiri tarafından onaylanır. Konsolosluklarda alınan

başvurular doğrudan onay amirine gönderilir.

(2) Müracaatları tamamlanan diplomatik pasaportların onay işlemleri Dışişleri Bakan-

lığı tarafından yapılır.

Pasaport ve seyahat belgelerinin tanzimi

MADDE 18 – (1) Yurt içinde il birimlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce onay-

lanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport müracaatları Bakanlık adına Genel Müdürlük

tarafından tanzim edilir.

(2) Diplomatik pasaportlar Dışişleri Bakanlığı tarafından tanzim edilir.

(3) Seyahat belgeleri dış temsilcilikler tarafından tanzim edilir.

(4) Yabancılara mahsus pasaportlar Bakanlıkça belirlenecek birim tarafından tanzim

edilir.

Pasaport müracaatına ve tanzimine ait usul ve esaslar

MADDE 19 – (1) Kanunun uygulanması ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belge-

lerin düzenlenmesine ait bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar ayrıca Bakanlıkça çıkarılacak

genelgeler ile düzenlenir.

Pasaport defterlerinin şekli ve muhtevası

MADDE 20 – (1) Ülkemiz adına verilen pasaportların şekli ve muhtevası Uluslararası

Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri Standartları (MRTD)

çerçevesinde 9303 sayılı belge ve eklerine uygun olarak, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakan-

lığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında önceden yapılmış ve bu Yö-

netmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılacak protokoller çerçevesinde düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Pasaport defterlerinin basımı

MADDE 21 – (1) Pasaportların basım veya bastırılması, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı

Değerli Kağıtlar Kanunu ve 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel

Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ge-

reğince yerine getirilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) En geç iki yıl içerisinde tamamlanmak kaydıyla gerekli fiziki

ve teknik altyapı oluşturuluncaya kadar dış temsilciliklerde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen belge istenmez.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlarınca

yürütülür.
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Maliye Bakanlığından:

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ancak, diğer paydaş veya paydaşlar tarafından uygun görülmesi halinde taşınmazın

tahsisi yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde

yer alan “genel yönetim” ifadesi “genel bütçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer paydaş veya paydaşları tarafından tahsisine veya devrine muvafakat edilme-

yen paylı taşınmazlar,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tahsis yapılmadan kullanılan taşınmazlarda ecrimisil

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce genel bütçe

kapsamındakiler hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından tahsis işlemi ya-

pılmadan kullanılan Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer-

lerden, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri için kullanılanlar hakkında bir yıl içinde

Bakanlığa tahsis talebiyle başvuruda bulunulması ve Bakanlık tarafından da tahsisin uygun

görülmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ecrimisil alınmaz, ancak bu

taşınmazlardan belirtilen amaç dışında ve gelir getirici faaliyetlerde kullanılanlardan ecrimisil

alınır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetmeliğin ekinde yer alan kamu idareleri

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/10/2006 26315
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez

ve taşra teşkilatında çalışan, memurlar ile sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amir-

lerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan, me-

murlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile

17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Ku-

rulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Genel Müdür, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan tüm

memurlar ile sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Et ve Süt Kurumu Genel Mü-

dürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ile sözleşmeli personelin disiplin ve üst

disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Disiplin Kurulları ve Disiplin

Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve

Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Makina ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünden:
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel

Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazların satışı ve kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar
ile yetki ve sorumlulukları düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür-

lüğünün mülkiyetindeki taşınmazların satışı ve kiraya verilmesine ilişkin işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Ka-

nun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Kesinleşmiş ihale veya pazarlığı müteakiben, kendisine Kurum taşınmazını

peşin satın alabileceği tebliğ edilmiş istekliyi veya taksitli satış için satış vaadi sözleşmesi im-
zalamış kişiyi,

b) Değer tespit komisyonu: Satışı veya kiraya verilmesi öngörülen Kurum taşınmazının
satış veya kira muhammen bedelini tespit eden komisyonu,

c) Genel Müdür: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürünü,
ç) İhale: Kurum taşınmazının satışını veya kiraya verilmesini, bu Yönetmelikte belirti-

len teklif alma usul ve şartları ile istekliler arasından uygun teklifte bulunan kişi veya kişiler
üzerine bırakılması amacıyla yapılan ve Yönetim Kurulunun onayı ile tamamlanan, sözleşme
akdinden önceki işlemleri,

d) İhale veya pazarlık komisyonu: Taşınmazın satış ve kiraya verilmesi ihalesini veya
pazarlığını yapan komisyonu,

e) İstekli: Taşınmazın satış veya kiraya verilme ihalesi veya pazarlığına katılan gerçek
veya tüzel kişi veya kişileri,

f) Kiracı: Kurum taşınmazını kiralamak için Kurumla sözleşme imzalamış olan kişileri,
g) Merkez teşkilatı: Kurumun Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,
ğ) MKE veya Kurum: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,
h) Muhammen bedel: İhale veya pazarlık konusu taşınmazın tahmin edilen satış veya

kira bedelini,
ı) Pazarlık: Kurum taşınmazının satışını veya kiraya verilmesini, bu Yönetmelikte be-

lirtilen pazarlık usul ve şartları ile istekliler arasından uygun teklifte bulunan kişi veya kişiler
üzerine bırakılması amacıyla yapılan ve Yönetim Kurulunun onayı ile tamamlanan, sözleşme
akdinden önceki işlemleri,

i) Sözleşme: Kurum ile alıcı veya kiracı arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
j) Şartname: Yapılacak ihale veya pazarlığın genel, özel, teknik ve idarî esas ve usulle-

rini gösteren belge ve eklerini,
k) Taşra teşkilatı: Kurum merkezi dışındaki fabrika veya işletme müdürlüklerini,
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l) Uygun bedel: Muhammen bedelden aşağı olmamak üzere ihale veya pazarlıkta teklif
edilen bedellerin en yükseğini,

m) Yönetim Kurulu: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 5 – (1) Kurum taşınmazının bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak satış

veya kiraya verme ihalesi veya pazarlık işlemlerinde; saydamlık ve rekabetin sağlanması, is-
teklilere eşit muamele yapılması ve en uygun bedelin sağlanması esastır.

Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren iş ve işlemlerde kendilerine görev

verilen her kademedeki personel, görevleri ve ihale, pazarlık veya sözleşme sürecinin yürütül-
mesindeki etkinlikleri çerçevesinde sorumludur.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; merkez ve taşra birim amirleri, uy-
gulamanın izlenmesinden; Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı sorumludur.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu
Başkanlığınca denetlenir ve gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir.

Değişiklik esasları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte, mevzuattaki değişiklikler, teknik gelişmeler, uygu-

lamada ortaya çıkan aksaklıklar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı veya
Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığının Yönetmeliğin geliştirilmesine yönelik raporlandırılmış
teklifleri üzerine, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İç Mevzuatı Dü-
zenleme Yönergesi doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılır.

Dağıtım esasları
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik tüm Kurum birimlerine dağıtılır.

İKİNCİ BÖLÜM
İhale veya Pazarlık Ön Hazırlıkları

İhale veya pazarlık ön kararı
MADDE 9 – (1) Taşınmazların satışı ve kiraya verilmesi için yapılacak ihale veya pa-

zarlık işlemlerine, Yönetim Kurulundan istihsal olunacak karar ile başlanılır.
İhale veya pazarlık işlem dosyası ve haberleşmeler
MADDE 10 – (1) Yapılacak her ihale veya pazarlık için, Yatırım Planlama Dairesi Baş-

kanlığınca bir işlem dosyası açılır. İşlem dosyasında;
a) Yönetim Kurulunun ihale veya pazarlık için ön kararı,
b) Değer tespit komisyonunun kuruluşuna ilişkin Genel Müdür onayı,
c) Muhammen bedel tespit çalışmalarına ait belgeler ve Ek-1’de yer alan Taşınmaz

Satış veya Kira Muhammen Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı,
ç) Şartnameler ve ekleri,
d) İlan metinleri; gazete, anons, internet sayfası vb. örnekleri ile ilana ilişkin belgeler,
e) Ek-2’de yer alan Taşınmaz Kira Sözleşmesi taslağı,
f) İhale veya pazarlığa konu taşınmazın tapu örneği, vaziyet planı, varsa imar durumu

ve projeler ile dosyada bulundurulmasında yarar görülen diğer belgeler,
g) Şartname satış makbuzları,
ğ) Teklifler, tutanaklar,
h) İhale veya pazarlık komisyonu kararları,
ı) İhale veya pazarlık sonucuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı,
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i) İhale veya pazarlık sonucuna ilişkin isteklilerle gönderilen veya elden verilen yazı
örnekleri ile varsa bunlara ait posta alındı ve iade pusulaları,

j) İsteklilerden alınan yazılar ve varsa zarfları ile ihale veya pazarlığa ilişkin diğer bel-
geler,

k) Kira ve satış vaadi sözleşmelerinin ve taksitli satış alacak senetlerinin örnekleri, noter
makbuzları,

l) Sözleşme sürecinde alıcı ve kiracılardan alınan yazılar, alıcı ve kiracılara gönderilen
yazı, ihbarname, ihtarname ve fesih bildirimi örnekleri,

m) Kira veya satış bedeli tahsilât takip tablosu,
n) Geçici ve kesin teminat mektuplarının, teyit yazılarının ve nakit teminat alındılarının

örnekleri,
o) Teminat iade veya iradına ilişkin yazışmalar,
ö) Sözleşme sürecinde ve sonrasında yapılan işlemlere ilişkin diğer belgeler,
bulunur.
(2) Kesin teminat mektupları ve bunlara ilişkin teyit yazılarının, kira ve satış vaadi söz-

leşmelerinin, taksitli satış alacak senetlerinin asılları, muhafaza için Mali İşler Dairesi Başkan-
lığına gönderilir.

(3) Teminatların alınması, vadelerinin takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, iadesi ve irat
kaydedilmesine ilişkin işlemler Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) İhale sürecinde isteklilere veya vekillerine, sözleşme sürecinde alıcılara, kiracılara
veya vekillerine gönderilecek yazı ve bildirimler, halin icabına göre; iadeli-taahhütlü mektup
veya telgraf ile gönderilir yahut imzası alınarak elden verilir. Ancak sözleşme sürecinde alıcı-
lara, kiracılara veya vekillerine muhatap ihtar ve fesih bildirimleri noter vasıtası ile yapılır.

Değer tespit komisyonunun kuruluşu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Kurum taşınmazlarının muhammen kira veya satış bedellerinin tes-

pitini, değer tespit komisyonları yapar.
(2) Değer tespit komisyonun başkanı Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığından olmak

üzere toplam 5 kişiden oluşacak şekilde, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığının teklifi ve Ge-
nel Müdürün onayı ile belirlenir. Taşra teşkilatının kullanımında olan taşınmazlar için oluştu-
rulacak komisyonda 2 üye ilgili fabrika veya işletmeden belirlenir.

(3) Değer tespit komisyonları; ihale veya pazarlıkla satılacak veya kiraya verilecek ta-
şınmaz ile ilgili belge, bilgi ve dokümanlar ile taşınmazın bulunduğu mahallin noter, tapu, be-
lediye, emlakçi ve mülk sahiplerinden temin edilecek bilgileri toplar, gerekirse gayrimenkul
değerleme uzmanı veya firmalarından değerleme raporu hazırlatılarak o mahalde daha önce,
ihale, pazarlık veya kamulaştırma yoluyla satılmış veya kiraya verilmiş taşınmazların kesin-
leşmiş satış veya kira bedellerini, mevkilerini, yüzölçümlerini, cinslerini, verimlerini, arazi ya-
pılarını ve gerekli görülen diğer özelliklerini araştırmak suretiyle, taşınmazın muhammen satış
veya kira değerini tespit eder ve elde edilen bilgiler; Taşınmaz Satış veya Kira Muhammen
Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağında gösterilir.

Şartnameler
MADDE 12 – (1) İhale veya pazarlık suretiyle satılması veya kiraya verilmesi öngö-

rülen taşınmazların her türlü özelliğini ve ihale veya pazarlığa ilişkin tüm idari ve teknik hu-
susları gösteren şartnameler ile varsa ekleri Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

(2) Şartnamelerde; işin mahiyetine göre konulacak genel ve özel şartlardan başka, aşa-
ğıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı.
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b) Taşınmazın tapu kayıtlarına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzöl-
çümü, hisse durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada ve parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları
ve durumu.

c) Muhammen bedel, geçici teminat tutarı, kesin teminat oranı ve diğer hususlar.
ç) İhale veya pazarlığın yapılacağı tarihi, saati, yeri ve yöntemi.
d) Taşınmazın teslim edilme ve teslim alınma şekil ve şartları.
e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler.
f) Kurumun, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu mevzuatına tabi ol-

madığı ve ihale veya pazarlığı yapıp yapmamakta, satışı veya kiraya verme işlemini yapmakta
ya da kısmen yapmakta serbest olduğu.

g) Tekliflerin hazırlanması, açılması ve değerlendirilmesi ile ilgili şartlar.
ğ) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Yönetim Kurulu ta-

rafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği.
h) Satış veya kiraya vermekle ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin

kimin tarafından ödeneceği.
ı) Satış veya kira bedelinin ödenme yeri, şekli ve şartları.
i) İhtilafların çözüm şekli.
j) Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiraya vermeye devam edilmesi halinde kira

bedelinde yapılacak artış oranının ne şekilde tespit edileceği.
k) Kiraya verilecek binalara ait yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tara-

fından karşılanacağı.
(3) Şartname ve eklerinin Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığınca tasdik edilmiş ör-

nekleri, ihale veya pazarlık ön kararında belirtilmek koşulu ile bedelsiz verilebilir veya takdir
edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir, Kurumda bedelsiz görülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlan Esasları

İhale ilanı
MADDE 13 – (1) Kurum taşınmazlarının ihale veya pazarlık suretiyle satılacağı veya

kiraya verileceği; esas olarak, en az iki kez Resmî Gazete’de ve ilan süresi boyunca Kurum
birimlerinin ilan tahtalarında ve Kurumun web sitesinde ilan olunur. Halin icabına göre, mahallî
gazetelerde, ulusal yayın yapan bir gazetede ve uygun görülecek diğer yayın vasıtaları ile de
ilan yapılabilir.

(2) Resmî Gazete’de yapılacak ilk ilan ile ihale veya pazarlık günü arasında otuz gün-
den, yine Resmî Gazete’de yapılacak son ilan ile ihale veya pazarlık günü arasında on günden
az süre olamaz. Mahallî gazetelerde, ulusal yayın yapan bir gazetede ve uygun görülecek diğer
yayın vasıtaları ile yapılacak ilanlar için, Resmî Gazete’de yapılacak ilanlara ilişkin süreler
esas alınır.

İlanlarda yer alacak hususlar
MADDE 14 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınabileceği veya görülebileceği.
c) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar, nereye verileceği.
ç) İhalenin nerede, hangi usulle, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
d) Taşınmazın muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, kesin teminat oranı.
e) İsteklilerde aranılan nitelikler ve buna ilişkin olarak istenilen belgelerin neler olduğu.
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f) Kurumun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmadığı ve ihale
veya pazarlığı yapıp yapmamakta veya satış veya kiraya verme işlemini yapmakta veya kısmen
yapmakta serbest olduğu.

g) İşin özelliğine göre varsa diğer hususlar.
İlanın uygun olmaması veya şartnamede değişiklik gerekmesi hali
MADDE 15 – (1) İlan yapıldıktan sonra, yapılan ilanın, 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü

maddelerine uygun olmadığının anlaşılması veya ilanda ve/veya şartname ve eklerinde deği-
şiklik ve/veya açıklama yapılmasının zorunlu olması hâllerinde, durum ihale veya pazarlık ko-
misyonu tarafından bir tutanakla belgelendirilir ve önceki ilanın geçersiz olduğu da belirtilmek
suretiyle, 13 üncü maddedeki esaslara uygun şekilde ve önceki ilanın yapıldığı medya ortam-
larında ilan yenilenir.

(2) Daha önceki ilan üzerine şartname satın alanlara, durum mutlaka yazılı olarak bil-
dirilir ve şartname ve/veya eklerinde değişiklik yapılmış ise, yenileri ücretsiz olarak gönderilir.

(3) İlanın yenilenmesi veya şartname ve/veya eklerinde değişiklik yapılması sebebiyle,
Kuruma karşı zarar-ziyan veya tazminat talebinde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılma Şartları

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihale veya pazarlıklara katı-

labilmek için aşağıda sayılan belgelerin, kapalı veya açık teklif ile birlikte veya pazarlık baş-
langıcında, teklifin tamamlayıcı unsurları olarak sunulması gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa; faks numarası,
elektronik posta adresi.

b) Kurumun taşınmaz satış, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan;
1) Gerçek kişiler için; ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alın-

mış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişiler için; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret

ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren;
1) Gerçek kişiler için; noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişiler için; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

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

ç) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminat.
e) İhaleye vekâleten iştirak edilmekte ise; asıl kişi tarafından verilmiş, vekil kişinin

ihale veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil
kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İhaleye veya pazarlığa iş ortaklığı olarak iştirak edilmekte ise; şekli ve içeriği ihale
veya pazarlık şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge.
ğ) Yer görme belgesi.
(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sayılan

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE                             14 Ağustos 2014 – Sayı : 29088



İhaleye veya pazarlığa katılamayacak olanlar
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ya da alt yüklenici

olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kurumun satış veya kiraya verme ihale
veya pazarlıklarına katılamazlar:

a) Yönetim Kurulu üyeleri.
b) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları.
c) İhale veya pazarlık işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle

görevli olanlar, ihale veya pazarlık kararlarını imzalayan ve onaylayanlar.
ç) Bu fıkranın (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye

kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
d) Bu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ile yönetim

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç şirketleri.

e) İlgili kanunlardaki hükümler gereğince, kamu ihalelerine geçici veya sürekli olarak
katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

f) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale veya Pazarlık Komisyonunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

İhale veya pazarlık komisyonunun kuruluşu
MADDE 18 – (1) İhale veya pazarlık komisyonlarının, başkanı Yatırım Planlama Dai-

resi Başkanı olup, üyeleri, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün
onayı ile belirlenir.

(2) İhale veya pazarlık komisyonları, başkan dâhil yedi üyeden oluşur. Komisyonlar
Yatırım Planlama Dairesi Başkanının başkanlığında bir üye hukuk müşavirliğinden bir avukat,
bir üye Emlak İstimlâk Şubesi Müdürü, bir üye Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevlendire-
ceği bir şube müdürü ve Yatırım Planlama Dairesi Başkanının görevlendireceği, biri ilgili fab-
rika veya işletmeden olmak üzere 3 elemandan oluşur.

(3) İhale veya pazarlık komisyonları ihale veya pazarlık işlemlerini yürütmek, verilen
teklifleri açmak, değerlendirmek, isteklilerle pazarlık yapmak ve nihaî teklifler için mütalaa
bildirmekle görevlidir. Komisyonun yazmanı, Emlak ve İstimlâk Şubesi Müdürüdür.

İhale veya pazarlık komisyonunun çalışma esasları
MADDE 19 – (1) Komisyonlar üye tamsayısı ile toplanır.
(2) Herhangi bir nedenle Komisyonun ilk toplantısına katılamayan asıl üyelerin yerine,

vekâlet eden veya yerine bakmakla görevlendirilen kişiler toplantıya katılır ve komisyon ça-
lışmaları ihale veya pazarlık sonuçlanıncaya kadar ilk toplantıya katılan kişilerle devam eder.

(3) Komisyon kararları çoğunlukla alınır, başkan ve üyeler tek oy sahibidir, kararlarda
çekimser kalınamaz. Çoğunluk görüşüne katılmayan üyeler, karşı oy gerekçelerini, kararın al-
tına yazıp imzalar.

(4) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.
(5) Komisyon, şartname ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi incelemeye

alır.
(6) Komisyon, gerekçesini, kararında belirtmek şartıyla, ihale veya pazarlığı yapıp yap-

mamakta serbesttir.
(7) Komisyonun kararları, Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
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ALTINCI BÖLÜM
Teminat Esasları

Geçici teminat
MADDE 20 – (1) Kiraya vermek için yapılacak ihale veya pazarlıklarda muhammen

bedelin % 10’u ile % 20’si arasında belirlenecek bir oranda, satış için yapılacak ihale veya pa-
zarlıklarda muhammen bedelin % 5’i ile % 10’u arasında belirlenecek bir oranda geçici teminat
alınır. Alınacak geçici teminat tutarı ilan ve şartnamede belirtilir.

(2) İhale veya pazarlık sonucunda, ilk üç uygun teklifi veren isteklilerin geçici temi-
natları;

a) Kiraya verme ve taksitli satışlarda; bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde belirtilen
yükümlülüklerin,

b) Peşin satışlarda; bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası ve 50 nci mad-
desinde belirtilen yükümlülüklerin,

yerine getirilmesinden sonra iade edilir.
(3) Diğer isteklilerin geçici teminatları ise, ihale veya pazarlık komisyonu karar tuta-

nağının düzenlenip, imzalanmasından sonra iade edilir.
(4) Geçici teminatlar, ayrıca;
a) İsteklilerin teklifleri, 27 nci maddenin ikinci fıkrası, 28 inci maddenin ikinci fıkrası

ve 31 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca kabul edilmemesi veya değerlendirmeye alınma-
ması halinde hemen,

b) İhale veya pazarlığın komisyon tarafından yapılmamasına veya Yönetim Kurulu ta-
rafından iptaline karar verilmesi hallerinde, anılan kararların isteklilere bildirilmesini mütea-
kiben,

c) 44 üncü maddede belirtilen halin vukuunda,
iade edilir.
(5) 43 üncü madde, 48 inci maddenin birinci fıkrası ve 50 nci maddede belirtilen yü-

kümlülüklerini yerine getirmeyen istekliler ile 40 ıncı maddenin birinci fıkrası, 41 inci mad-
denin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 45 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde
sayılanların geçici teminatları irat kaydedilir.

Kesin teminat
MADDE 21 – (1) Kesin teminatların alınması ve değiştirilmesi;
a) Kurumun taşınmazlarını kiralayacak veya taksitle satın alacak olanların, taahhütlerini

sözleşmeye uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak amacı ile ihale veya pazarlık bedelinin
% 6'sı ile %12’si arasında belirlenecek oranda kesin teminat alınır. Alınacak kesin teminat oranı
ilan ve şartnamede belirtilir.

b) Peşin satışlarda kesin teminat alınmaz. Bu durum şartnamede belirtilir.
c) Alınan kesin teminat, alıcının veya kiracının isteği halinde teminat olarak kabul edilen

değerlerden herhangi biri ile değiştirilebilir.
(2) Kesin teminatların iadesi;
a) Taksitli satışlarda kesin teminat, tüm taahhütlerin şartname hükümlerine uygun olarak

yerine getirilmesinden sonra yapılacak tapu devir işlemlerinin tamamlanmasını ve vergi, resim,
harç ve diğer masrafların ödendiğinin belgelendirilmesini müteakiben alıcıya iade edilir.

b) Taşınmazın kiraya verilmesinde, kesin teminat; kiracının Kuruma olan borç ve feri-
lerinin tahsili tamamladıktan ve taşınmazın kullanımı ile ilgili olarak diğer idarelere herhangi
bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra kiracıya iade edilir.
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(3) 41 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 45 inci maddenin birinci ve ikinci fık-
raları, 49 uncu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 54 üncü, 55 inci ve 56 ncı
maddelerde belirtilen durumlarda kesin teminat gelir kaydedilir.

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler
MADDE 22 – (1) Geçici ve kesin teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:
a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak Hazine Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş

bankalar tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi şartnamelerde ve sözleşmelerde öngörülen
şartları haiz olan teminat mektupları.

c) Hazine bonosu, Devlet tahvili.
ç) Tahviller, bonolar ve menkul kıymetlerde nominal değere faiz dahil edilerek ihraç

edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat kabul edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Pazarlık

İhale yöntemleri
MADDE 23 – (1) Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde;
a) Kapalı zarf ile teklif alma yöntemi,
b) Açık teklif yöntemi,
uygulanır.
İhale yöntemlerine tabi olmayan işler
MADDE 24 – (1) Kurum taşınmazlarının satışı veya kiraya verilmesi, bu Yönetmelikte

belirtilen şartların varlığı halinde veya Yönetim Kurulunun bu yöndeki kararına istinaden pa-
zarlık suretiyle de yapılabilir.

(2) Kurum taşınmazlarının, Yönetim Kurulu Kararı istihsal olunmak koşulu ile;
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, özel idareler ve be-

lediyeler ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil
kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri ile
sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi ve-
rilmiş, mesleki kuruluşlar hariç, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara yapılacak; kiraya verme, tahsis,
devir ve satışlarında,

b) Özellik arz eden ve rekabet imkânı olmayan taşınmazlar için yapılacak kiraya verme,
tahsis, satış, devir ve benzeri konularda,

c) İşletmecilik faaliyetlerinin tamamlayıcısı hizmet, güvenlik ve benzeri konularda
önem arz eden, istenen hizmetlerin alınamaması halinde derhal çıkarılacak şekilde tip sözleş-
melerin haricinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak özel tarifeye göre verilmek kaydı
ile taşınmazların kullanımlarında,

ç) Toplam süresi bir yıldan kısa süreli kiraya vermelerde,
d) Tarım yapılabilecek Kurum arazilerinin mahallî örf ve adetler ile tarım işi ve ürünü-

nün özelliklerine göre belirlenecek sürelerle tarım il müdürlüklerinden alınacak rayiçler doğ-
rultusunda tarım amacıyla kiraya verilmesinde,

e) Toplam süresi 6 ayı geçmeyen taşınabilir seyyar nitelikli teşhir, stand, sergi ve benzeri
kiraya vermelerde,

f) Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamındakiler de dâhil olmak üzere yurt içi tabanca
üreticisi firmalara yapılacak silah teşhir reyonunun kiraya verilmesinde,

ihale yapılmayabilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi

Kapalı zarf ile teklif alma yönteminde tekliflerin hazırlanması
MADDE 25 – (1) Bu yöntemde teklifler kapalı iç içe iki zarf içinde ve yazılı olarak

yapılır.
(2) Teklif mektuplarında, şartname ve eklerin tamamen okunup, aynen kabul edildiğinin

belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın, şartnamede belirtilen para cinsi; Türk Lirası veya Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası Efektif satış kuru üzerinden konvertibl yabancı para olarak rakam
ve yazıyla açık olarak yazılması teklifi veren istekli veya istekliler tarafından imzalanıp, kaşe-
lenmesi/mühürlenmesi zorunludur. Teklif mektubu bir zarfa konulur ve kapatıldıktan sonra,
zarfın üzerine teklifi veren istekli veya isteklilerin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresleri
yazılır, zarfın yapıştırılan yeri teklifi veren istekli veya istekliler tarafından imzalanır ve kaşe-
lenir/mühürlenir.

(3) Teklif mektubu zarfı, her sayfası aynen kabul edildiğini belirtmek üzere, teklifi
veren istekli veya istekliler tarafından imzalanan ve kaşelenen/mühürlenen Şartname ve ekleri,
nakit geçici teminatın Kurum veznesine yatırıldığına dair alındı aslı veya banka teminat mek-
tubu aslı ve bunlardan başka 16 ncı maddede belirtilen belgelerden şartnamede, verileceği be-
lirtilenler, ikinci bir zarfa dış zarf konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin veya istek-
lilerin adı, soyadı, açık adresleri ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(4) Dış zarfı ve içerisindeki belgeler üçüncü fıkra esaslarına uygun ve tamam olmayan
teklifler iç zarfı açılmaksızın, dış zarf içeriği uygun ve tamam olmakla beraber iç zarfı ve içe-
risindeki teklif mektubu bu maddenin ikinci fıkrası esaslarına uygun ve tamam olmayan, ka-
zıntı, silinti veya düzeltme taşıyan teklifler reddedilir ve değerlendirmeye alınmaz.

Kapalı zarf ile teklif alma yönteminde tekliflerin verilmesi
MADDE 26 – (1) 25 inci maddeye göre düzenlenmiş teklif zarfları, ilanda belirtilen

gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına elden ve-
rilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

(2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine
ihale komisyonu başkanlığının adresi ile isteklinin veya isteklilerin adı, soyadı, açık adresleri
ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen gün
ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile gelen zarfların üzerine alındığı
tarih, saat ve kayıt numarası yazılır. Postadan ihale gün ve/veya saatinden sonra geldiği için
kabul edilmeyen teklif zarflarının, geliş tarih ve saati bir tutanakla tespit edilir.

(3) Komisyon başkanlığına elden verilen veya posta ile gönderilen teklifler herhangi
bir sebeple geri alınamaz veya değiştirilemez.

(4) İstekli teklifini vermekle; taşınmazı görmüş, taşınmazın bulunduğu yerin mevsim,
iklim, inşaat ve işletmecilikle ilgili her türlü uygulama koşullarını incelemiş ve kabul etmiş
sayılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
İhale ve Pazarlık İşlemleri

Kapalı zarf ile teklif alma yönteminde dış zarfların açılması
MADDE 27 – (1) Tekliflerin açılma gün ve saatinde ihale komisyonu toplanır. Oturu-

ma, teklifleri komisyona ulaşmış olan istekliler alınır ve isteklilerin huzurunda; kaç teklif gelmiş
olduğu, komisyon başkanı ve üyelerince imzalanacak bir tutanakla tespit edildikten sonra, dış
zarflar alınış sırasına göre açılır ve ihale şartnamesinde istenilen belgelerin ve geçici teminatın
usulüne uygun ve tamam olduğu tespit edildikten sonra, dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası
iç zarfın üzerine de yazılır.
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(2) Belgeleri ile geçici teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklifleri
değerlendirmeye alınmaz ve iç zarfları açılmadan, sundukları belgeler ve geçici teminatları,
isteklilere veya vekillerine iade edilir.

(3) Kabul ve iade edilen teklif mektupları ile iade edilen teklif mektuplarının iade ge-
rekçeleri bir tutanakta gösterilir, düzenlenen tutanak, komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

Kapalı zarf ile teklif alma yönteminde iç zarfların açılması
MADDE 28 – (1) 27 nci maddede belirtilen işlemleri müteakiben, aynı oturumda; teklif

zarfları “iç zarflar” hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir tutanak veya listeye kaydedilir. Bu tutanak veya
liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) 25 inci madde esaslarına uygun düzenlenmemiş veya şartnameye uymayan veya
başka şartlar taşıyan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılır. Bu durum komisyon kara-
rında belirtilir. Değerlendirme dışı bırakılmış tekliflere ait geçici teminatlar isteklilere veya ve-
killerine iade edilir, diğer belgeler ve teklif mektubu geri verilmez.

(3) Tekliflerin muhammen bedelin altında veya birbirine eşit ya da birbirine yakın ol-
ması durumunda komisyonca, teklifleri uygun bulunan isteklilerin iştirak edebileceği açık art-
tırmaya gidilebilir.

Kapalı zarf ile teklif alma yönteminde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 29 – (1) 27 nci madde uyarınca kabul edilen tekliflerin değerlendirilmesi so-

nucunda;
a) İhalenin yapıldığı, ancak Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşeceği,
b) İhalenin yapılmadığı,
hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti hâlinde yazılarak,

komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
(2) Bilahare komisyon kararı hazırlanarak, 36 ncı madde esasları çerçevesinde Yönetim

Kurulunun onayına sunulur.
Açık teklif yönteminin uygulanması
MADDE 30 – (1) Açık teklif yöntemine göre yapılan ihalelerde, şartnamede istenen

belgeleri veren istekliler, fiyat tekliflerini ihale komisyonları önünde sözlü olarak belirtirler.
(2) İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak

şartıyla 25 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü
bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla
gönderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Açık teklif yönteminde ihale
MADDE 31 – (1) İlanda belirtilen gün ve saatte ihale komisyonu toplanır. Bu oturumda,

ihaleye katılan isteklilerin huzurunda, Komisyon; iştirakçi istekliler tarafından sunulan ve varsa
posta ile gönderilen belgelerinin ve geçici teminatlarının, tam ve usulüne uygun olup olmadığını
inceler ve komisyon başkanı; kimlerin ihaleye katılabileceğini, kimlerin katılamayacaklarını
ve ihaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verileceğini açıklar. Bu işlemler is-
tekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir ve tutanak, komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

(2) Tutanak düzenlendikten sonra, ihaleye katılamayacak olanlar ihale salonundan çı-
karılır. İhaleye devam edecek olan istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, kura ile
belirlenecek sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma tuta-
nağının ilk tur satırına, teklif sahipleri tarafından yazılıp, imzalanır.
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(3) Huzurdaki isteklilerin ilk teklifleri bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon baş-
kanı, varsa, postayla yapılmış tekliflerin teklif zarflarını açtırıp, okutur ve bu teklifleri, ihaleye
ait artırma tutanağının ilk tur satırına, isteklilerinin son ve kesin teklifleri olarak yazdırır.

(4) Bundan sonra istekliler, ilk turdaki sırayla tekliflerini vermeye devam ederler ve
tekliflerinin yanına imzaları alınır. İhaleden çekilen isteklilere, ihaleye ait artırma tutanağının
çekildikleri tur satırına, “Çekildim.” ibaresi yazdırılır ve imzalatılır. İsteklinin yazım ve imzadan
çekinmesi hâlinde durum, komisyon başkanı tarafından tutanağın ilgili hanesine yazdırılır ve
komisyonca imzalanır.

(5) İhaleden çekilenler, daha sonraki turlarda yeniden teklifte bulunamazlar, buna te-
şebbüs edenler salondan çıkarılır.

(6) İhalenin tek istekli kalıncaya değin devam ettirilmesi esas olmakla beraber, komis-
yon tarafından, yapılan artırmaların, oturumu gereksiz ve verimsiz şekilde uzatacağı anlaşılırsa,
isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda da yazılı teklif veremezler.

Açık teklif yönteminde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 32 – (1) Tek bir isteklinin kalması üzerine veya 31 inci maddenin altıncı fık-

rasına göre son teklifler de alındıktan sonra ihaleye ait artırma tutanağı, komisyon başkanı ve
üyelerince imzalanır, müteakiben;

a) İhalenin yapıldığı, ancak Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşeceği,
b) İhalenin yapılmadığı,
hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti hâlinde yazılarak,

komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
(2) Bilahare komisyon kararı hazırlanarak, 36 ncı madde esasları çerçevesinde Yönetim

Kurulunun onayına sunulur.
Pazarlık
MADDE 33 – (1) Pazarlık esas olarak; Yönetim Kurulunun satış veya kiraya vermenin

pazarlık suretiyle yapılmasına dair ön kararında belirtilmiş ise uygulanır. Ancak, kapalı zarf
ile teklif alma veya açık teklif yöntemlerinden birisi ile başlanılmış olan ihaleye tek istekli ka-
tılmış ise, ihale pazarlık suretiyle sonuçlandırılır.

(2) Tek istekli katıldığı için pazarlıkla sonuçlandırılacak ihalelerde;
a) Bir tarafta komisyon diğer tarafta istekli karşılıklı ve sözlü olarak işin her yönünü

tartışarak fiyat ve diğer koşullar üzerinde anlaşmaya çalışır, muhammen bedelin altında olma-
mak kaydıyla uygun satış fiyatı veya kira bedeli sağlandığında, pazarlık neticelendirilir, ko-
misyon kararı yazılarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

b) Pazarlıktan olumlu sonuç elde edilememesi durumunda ihale iptal edilir. Satış veya
kiraya verme işleminin gerçekleştirilememe nedenleri araştırılır ve daha sonraki dönemde ya-
rarlanılmak üzere rapor hazırlanır.

(3) Doğrudan pazarlıkta;
a) Pazarlık komisyonu huzuruna alınan isteklilerden, pazarlık şartnamesinde sayılan

belgeler ve teminat kendilerinden alınarak tamam ve uygun olup olmadığı incelenir ve pazarlık
tutanağına geçirilir. Verdikleri belgeler tam ve uygun olan isteklilere pazarlık şartları okunarak,
anlaşılmayan hususlar varsa açıklanır. Şartnameyi aynen kabul ettiklerine dair, şartnamenin
son bölümüne yazılan not, pazarlığa başlamadan önce her istekliye ayrı ayrı imza ettirilir. Bu
işlemlerden sonra pazarlığa başlanır.

b) Doğrudan pazarlıkta teklifler yazılı mektup şeklinde verilmez, bir tarafta komisyon
diğer tarafta istekli karşılıklı ve sözlü olarak işin her yönünü tartışarak fiyat ve diğer koşullar
üzerinde anlaşmaya çalışırlar.
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c) İstekli tek dahi olsa, Komisyon huzuruna alınarak pazarlık yapılır.
ç) Birden fazla sayıda isteklinin katıldığı pazarlık işlemlerinde; pazarlık aşamalarının

birbirinden gizli tutulması gerekiyor ise, istekliler, kura ile belirlenecek sırayla, tek tek, gizliliği
gerektiren bir durum yoksa veya birden çok isteklinin ilgilendiği bölümler değişik ve birbirine
rakip olmalarına neden olmuyorsa, bütün istekliler birlikte, komisyon huzuruna alınırlar.

d) Açık pazarlığın olumlu rekabete imkân vereceğinin anlaşıldığı hallerde katılan is-
teklilerle hep birlikte oturum yapılır ve kura ile belirlenecek sırayla pazarlık edilir.

e) Pazarlık sırasında her isteklinin vereceği ilk ve son fiyatlar pazarlık tutanağına yazılır.
Son verdikleri fiyatların yanına işi kabul ettikleri yazılarak imzaları alınır.

f) Muhammen bedelin altında olmamak kaydıyla uygun teklif alındığında pazarlık, ko-
misyonca neticelendirilir.

g) Bilahare komisyon kararı hazırlanarak, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi esasları çer-
çevesinde Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(4) Pazarlıkta sonuç alınamaması ve/veya pazarlığa katılımın olmaması halinde de Ko-
misyon Kararı alınarak; ilk pazarlık tarihinden itibaren, aynı şartlarla;

a) On beş gün içerisinde talipli çıkarsa, on beşinci günde son gün tatile rastladı ise, ta-
tilin bitimini izleyen ilk iş gününde,

b) İkinci on beş günlük sürede talipli çıkarsa, otuzuncu günde son gün tatile rastladı
ise, tatilin bitimini izleyen ilk iş gününde,

c) Üçüncü on beş günlük sürede talipli çıkarsa, kırk beşinci günde son gün tatile rastladı
ise, tatilin bitimini izleyen ilk iş gününde,

pazarlık yapılarak satış veya kiraya verme işlemi gerçekleştirilmeye çalışılır.
(5) Kırk beş gün içerisinde talipli çıkmaması durumunda pazarlık iptal edilir. Satış veya

kiraya verme işleminin gerçekleştirilememe nedenleri araştırılır ve daha sonraki dönemde ya-
rarlanılmak üzere rapor hazırlanır.

ONUNCU BÖLÜM
İhaleye veya Pazarlığa İlişkin Diğer Hususlar

Uygun teklif bedelinin tespiti
MADDE 34 – (1) Uygun teklif bedeli; muhammen bedelden aşağı olmamak üzere teklif

edilen bedellerin en yükseğidir.
Komisyon kararında belirtilecek hususlar
MADDE 35 – (1) İhale veya pazarlık komisyonunca alınan kararlar, komisyon başkan

ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
(2) Kararda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihale veya pazarlığın

ve hangi tarihte yapıldığı, hangi gerekçelerle kimde kaldığı, ihale yapılmamış veya pazarlık
iptal edilmiş ise, nedenleri belirtilir.

(3) Komisyonun ihaleyi yapmama veya pazarlığı iptal etme kararı kesindir.
Komisyon kararının onayı veya iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) İhale veya pazarlık komisyonu tarafından düzenlenecek ihale veya

pazarlık kararı Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kuruluna yazılacak sunuş yazısında, aşa-
ğıda belirtilen hususlara yer verilir:

a) Taşınmazın bulunduğu mahalle veya köy, mevkii, ada, pafta, parsel veya tapu tarihi,
cilt, sahife, sıra numaraları, cinsi, varsa sokak adı, kapı numarası, yüzölçümü.

b) Taşınmaz bina ise, ayrıca binanın inşaatının brüt alanı, inşaatın sınıfı; ahşap, kâgir,
betonarme, çelik yapı vb. olup olmadığı, yıpranma oranı, müştemilatı.
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c) Taşınmazın imar durumu.
ç) İhale veya pazarlığın, kiraya verme veya satış türlerinden hangisi için yapıldığı.
d) Tahmin ve teklif edilen bedelin; satışlar için, m2 bedeli mi, toplam bedel mi, kiraya

vermeler için, sürenin kaç yıllık olduğu, yıllık ise, uzatmanın ne şekilde yapılacağı, kira bede-
linin ödeme ve sonraki yıllara artışlarının hesaplama şekli.

e) İhaleye veya pazarlığa kaç isteklinin katıldığı.
f) Alıcı veya kiracının adı ve soyadı, adresi.
g) İhalenin veya pazarlığın yapıldığı tarih.
(2) Yönetim Kurulu, ihale veya pazarlık karar tarihinden itibaren, en geç otuz gün içe-

risinde, ihale veya pazarlık sonucunu onaylar veya iptal eder.
(3) Yönetim Kurulunun ihale veya pazarlık kararını iptal etmesi durumunda ihale veya

pazarlık iptal edilmiş sayılır ve isteklilerin teminatları iade edilir.
(4) İstekliler, Yönetim Kurulunun iptal kararını gerekçe göstererek, zarar-ziyan veya

tazminat talebinde bulunamaz.
Kesinleşen ihale veya pazarlık sonucunun bildirilmesi
MADDE 37 – (1) Yönetim Kurulunca onaylanarak kesinleşen ihale veya pazarlık so-

nucu, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içerisinde, son gün tatile rastladığında, tatilin
bitimini izleyen ilk iş günü sonuna kadar, ihale veya pazarlığı kazanan istekliye veya vekiline,
imzası alınmak veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmek suretiyle bildirilir.
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sa-
yılır.

(2) İhale veya pazarlık komisyonu kararının Yönetim Kurulunca iptal edilmesi halinde
de durum istekliye yukarıdaki bentte belirtilen usulle bildirilir.

İhalede veya pazarlıkta hazır bulunmayan istekliler
MADDE 38 – (1) İhale veya pazarlık sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli

vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihale veya pazarlığın yapılış tarzına ve
sonucuna itiraz edemezler.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 39 – (1) İhale veya pazarlık işlemleri sırasında;
a) Hile, desise, her türlü menfaat vaadi, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama sure-

tiyle veya başka yollarla ihale veya pazarlığa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna te-
şebbüs etmek,

b) İhalelerde veya pazarlıkta diğer isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti önle-
yecek söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda
bulunmak veya ihale veya pazarlığın doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yap-
mak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge ve sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs
etmek, taahhüdünü yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar verecek iş-
lemler yapmak veya hileli yöntemler kullanmak,

yasaktır.
Yasak fiil ve davranışların veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin sonuçları
MADDE 40 – (1) İhale veya pazarlık sürecinde, 39 uncu maddede kayıtlı yasak fiil ve

davranışlarda bulunanlar, komisyon tarafından o ihale veya pazarlıktan çıkarılmakla beraber,
fiilin ağırlık derecesine göre, haklarında, Kurumun gelecekte yapacağı taşınmaz satış veya ki-
raya verme ihalesi veya pazarlıklarından, Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıdakilere katıl-
maktan yasaklama kararı da verilir. Durum yazılı olarak istekliye bildirilir ve geçici teminatları
irat kaydedilir.
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(2) İhaleyi veya pazarlığı kazandığı halde; peşin satış gereklerini süresi içerisinde yerine
getirmeyen alıcılar ile 49 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları esaslarına göre sözleşmeleri
feshedilen, keza 49 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davranışlarda bulunan alıcı ve
kiracılar hakkında, Kurumun gelecekte yapacağı taşınmaz satış veya kiraya verme ihalesi veya
pazarlıklarından, Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıdakilere katılmaktan yasaklama kararı
verilir. Durum yazılı olarak yasaklananlara bildirilir.

Yasaklıların katıldığı ihale veya pazarlıkların durumu
MADDE 41 – (1) 17 nci ve 40 ıncı maddeler esaslarına göre daimî veya geçici olarak

ihale veya pazarlıklara katılmaktan yasaklı olan kişilerin, bilerek veya bilmeyerek, bir ihale
veya pazarlığa katılmaları halinde;

a) Bu durum ihale veya pazarlık sonuçlanmadan öğrenilmiş ise; teklifleri değerlendi-
rilme dışı bırakılır ve geçici teminatları irat kaydedilir.

b) Bu kişilerden ihale veya pazarlığı kazanmış ve henüz sözleşme yapılmamış olanlarla
sözleşme, peşin satışta tapu devri yapılmaz, geçici teminatları irat kaydedilir.

c) Bu kişilerden sözleşme yapılmış olanların sözleşmeleri feshedilir ve kesin teminatları
irat kaydedilir.

ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlerden başka, geçici yasaklı olanların yasaklılık
durumları Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda artırılır, daimi yasaklılar hakkında yasal iş-
lemler yapılır.

d) Bu kişiler; iptal edilen ihale veya pazarlık veya feshedilen sözleşmeler sebebiyle Ku-
rumdan zarar-ziyan veya tazminat talebinde bulunamazlar.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sebeple sözleşme yapılamaması du-
rumunda, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürün uygun görüşünü de alarak,
Yönetim Kuruluna, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci uygun teklifin sahibi istekli ile de söz-
leşme yapılmasını teklif edebilir, teklifin kabulü halinde ikinci uygun teklifin sahibi istekli ile
sözleşme yapılır, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen sebeple sözleşmenin feshedilmesi ha-
linde yeniden ihale veya pazarlık yapılmak cihetine gidilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşme

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihale veya pazarlık

sonucunda;
a) Taşınmazların kiraya verilmesinde, “Taşınmaz Kira Sözleşmesi” akdedilir ve Ku-

rumca gerekli görülmesi halinde sözleşme notere tasdik ettirilir.
b) Taşınmaz satışlarında; satışın peşin yapılması halinde sözleşme yapılmaz, satışın

taksitli yapılması halinde, noterde “satış vaadi sözleşmesi” yapılır.
(2) Sözleşmelerde, ihale veya pazarlık şartnamesinde belirtilmeyen ve/veya alıcı veya

kiracıya her ne şekilde olursa olsun ilave menfaat sağlayabilecek veya bu şekilde yorumlana-
bilecek herhangi bir hükme yer verilmez. Sözleşmeler açık ve anlaşılır olacak, çelişen hüküm
bulunmayacaktır.

(3) Sözleşmeler, Kurum adına, Genel Müdür ve Yatırım Planlama Daire Başkanı tara-
fından imzalanır.

(4) Sözleşme imzalandıktan sonra; “Yüklenici şartnamelerde ve sözleşmede yer alan
tüm hükümleri okumuş, kabul etmiştir. Şartname ve sözleşmedeki tüm maddeler hakkında
MKE tarafından açıkça bilgi verilmiş olup, gerekli tüm belgeler eklenmiş ve taraflarca şartna-
meye aykırı herhangi bir hüküm tespit edilmemiştir” ifadelerini içeren bir tutanak düzenlenip,
karşılıklı olarak imzalanır.
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(5) Sözleşmelere, Kurumun tek taraflı olarak bir hükmünü değiştirme veya yeni hüküm
düzenleme yetkisi olduğuna dair hükümler konulamaz.

Sözleşme yapılmasında isteklilerin yükümlülükleri
MADDE 43 – (1) Kiraya verme veya satış ihalesi veya pazarlığı sonucunda kendilerine

37 nci madde esaslarına göre yapılmış tebligat ile tebligat tarihinden itibaren on beş gün, son
gün tatile rastladığında, tatilin bitimini izleyen ilk iş günü sonuna kadar zarfında kesin teminatı
vermeye ve sözleşme imzalamaya davet edilmiş olanlardan;

a) Kendileriyle kira sözleşmesi yapılacak olanlar, kesin teminatı vermek, ilk yıl kira
bedelini ödemek, Kurum tarafından düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak, Kurum tarafından
gerekli görülmesi halinde notere tasdik ettirmek ve Kuruma vermekle,

b) Kendilerine taksitli taşınmaz satışı yapılacak olanlar, ilk taksiti ödemek, kesin temi-
natı, sonraki borç taksitlerine ait senetleri ve noterde yapılacak satış vaadi sözleşmesini imza-
lama ve Kuruma vermekle,

yükümlüdür.
Sözleşme yapılmasında Kurumun ve Kurum görevlilerin yükümlülükleri
MADDE 44 – (1) Kurum, 37 nci maddede yazılı sürelere uygun şekilde gerekli şartları

yerine getiren isteklilerle sözleşme yapmak, taşınmazın satışına ve kiraya verilmesiyle ilgili
Kurumun sorumlu olduğu işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre
kiraya verilen taşınmazın teslimini, satışa konu olup, bedeli tamamen ödenmiş taşınmazın tapu
devrini yapmakla yükümlüdür.

(2) Kurumun bu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, istekli, alıcı veya ki-
racılar, sürenin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde, on gün müddetli bir noter ihtarna-
mesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir.

(3) Yukarıdaki fıkra uyarınca taahhütlerinden vazgeçen istekli, alıcı veya kiracılara ait;
geçici ve kesin teminatlar ile teslim edilemeyen veya tapu devri yapılamayan taşınmazlar için
Kuruma ödenmiş mülk veya kira bedeli tutarları iade edilir.

(4) Bu durumların vukuunda, istekli, alıcı veya kiracı, ayrıca; ihale veya pazarlığa ka-
tılmak ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanacağından, 37 nci madde
ile 49 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen ihtar ve tebligatların, süresi içe-
risinde yapılmamasından dolayı Kurumun zararına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılır.

Sözleşmenin veya taşınmazın devri
MADDE 45 – (1) Yönetim Kurulunun izni olmadıkça, peşin veya taksitle satışa konu

Kurum taşınmazının bir kısmı veya tamamı, tapu tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar, satış,
kiraya verme veya sair surette başkasına devredilemez, ortak alınamaz.

(2) Kira sözleşmesine konu Kurum taşınmazı, Yönetim Kurulunun izni olmak ve söz-
leşme süresi ile sınırlı olmak koşulları ile başkasına devredilebilir veya ortak alınabilir. Ancak,
devir alacaklarda ve/veya ortak olacaklarda ihale veya pazarlığa iştirak şartları aranır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen esaslara uyulmaması halinde;
a) Taksitle taşınmaz alıcıları ve kiracılar hakkında bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin

dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır,
b) Peşin satış şartıyla sonuçlanmış ihale veya pazarlık iptal edilir ve isteklinin geçici

teminatı irat kaydedilir.
Kira sözleşmesinde süre
MADDE 46 – (1) Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi on yıldan çok olamaz.
(2) Yıllık kira bedelinin nasıl tespit ve hesap edileceği, kira süresi, ödeme tarihi, öden-

meyen kira bedeline uygulanacak gecikme zammı nispeti ve benzeri hususlar, ihale veya pa-
zarlık şartnamesi ve kira sözleşmesinde gösterilir.
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Taşınmaz kira bedelinin tahsili ve yıllık kira artışları

MADDE 47 – (1) Kiraya verilen taşınmazların ilk yıl kira bedeli peşin tahsil edilir.
(2) Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yılların bedelleri, Tür-

kiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde değişim oranında arttırılmak suretiyle tespit edilir.

(3) İkinci ve sonraki yıllarda kira bedeli, ihale veya pazarlık şartnamesi ve kira sözleş-
mesinde belirtilmek koşulu ile üçer aylık, altışar aylık veya yıllık olarak tahsil edilebilir.

Peşin veya taksitli taşınmaz satış bedellerinin tahsili

MADDE 48 – (1) Peşin satışlarda taşınmazın ihale veya pazarlıkta belirlenmiş bedeli,
ihale veya pazarlık sonucunun alıcıya tebliği tarihinden başlamak üzere, on beş gün içerisinde,
son gün tatile rastladığında, tatilin bitimini izleyen ilk iş günü sonuna kadar, defaten tahsil
edilir.

(2) Taksitli satışlarda, taşınmazın ihale veya pazarlıkta belirlenmiş bedelinin ¼ (bir bölü
dört) lük dilimi; ihale veya pazarlık sonucunun alıcıya tebliği tarihinden başlamak üzere, on
beş gün içerisinde, son gün tatile rastladığında, tatilin bitimini izleyen ilk iş günü sonuna kadar
peşin ödenir. Kalan borç taksitleri için, şartnamede veya sözleşmede belirlenen tutar ve vadelere
göre senetler düzenlenerek Kuruma tevdi edilir ve taksitler vadelerinde Kuruma ödenir. İlk
taksitten sonraki taksitler için; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen avans (ticari)
faiz oranı ve vade süresi esas alınarak faiz tahakkuk ettirilerek şartnamede veya sözleşmede
belirtilen şekilde ödenir.

Sözleşmelerin sona ermesi, feshi ve feshin sonuçları

MADDE 49 – (1) Sözleşmelerin sona ermesi;
a) Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer. Hesabı genel hükümlere göre tasfiye

edilir.
b) Satış vaadi sözleşmesi, alıcının, 50 nci ve 51 inci maddelerde belirtilen işlemlerin

tamamlanması ile sona erer.
(2) Satış vaadi sözleşmesi yapıldıktan sonra, alıcının, taahhüdünü şartname ve sözleşme

hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ve Kurumun noter vasıtasıyla yapacağı, en az
on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde,
Kurum yapılan sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Bu durumda ayrıca protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın; sözleşmesi feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, alıcının borcuna mahsup edilmez.

(3) Kira sözleşmesi hükümlerine aykırı davranılması ve Kurumun noter vasıtasıyla ya-
pacağı, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam
etmesi hâlinde, Kurum yapılan sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Bu durumda ayrıca protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek, kiracının hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, kiracının borcuna mahsup edil-
mez.

(4) Sözleşmelerinin feshedilmesini talep edenlerin, 45 inci maddenin birinci ve ikinci
fıkraları esaslarına uygun davranmayan taksitli taşınmaz alıcıları ile kiracıların ve 55 inci ile
56 ncı maddelerde sayılanların sözleşmeleri feshedilir. Sözleşmesi feshedilen alıcının veya ki-
racının hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, alıcının veya
kiracının borcuna mahsup edilmez.
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(5) İhale veya pazarlık şartnamesi ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışları nede-
niyle sözleşmelerinin feshi halinde, kiracı veya alıcı tarafından taşınmaz üzerinde yapılan in-
şaat, tadilat, imalat, ihzarat, enkaz ve bilcümle işler nedeniyle Kurumdan bedel veya tazminat
istenemez. Bunlar bedelsiz olarak Kuruma intikal etmiş sayılır. Ancak Kurum, taşınmaz üze-
rindeki inşaat, tadilat, imalat, ihzarat, enkaz ve bilcümle işlerin taşınmaz üzerinde uzaklaştırıl-
masını uygun görür ise; muayyen bir süre vererek kiracı veya alıcıdan bunu ister. Verilen süre
içerisinde talep edilen işlerin yapılmaması halinde, Kurum talep edilen işleri yapar ve bedelini
kiracı veya alıcıdan alır.

(6) Sözleşmenin feshinden sonra, alıcı veya kiracı haksız olarak ihtiyatî tedbir kararı
alarak, kesin teminatın nakde çevrilmesini veya gelir kaydedilmesini geciktirir ise, bu takdirde
kesin teminat tutarının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları da dikkate alınarak he-
saplanan kanuni faiziyle birlikte Kuruma ödemeye mecburdur.

(7) Kurumun sözleşme hükümlerine aykırılıktan dolayı alıcı veya kiracı aleyhine açmış
olduğu davalarda, sözleşmenin feshi ve tahliye hakları ile yasa ve sözleşmeden doğan diğer
hakları saklı tutulacaktır.

Taşınmazların tapuda alıcı adına tescil ettirilmesi
MADDE 50 – (1) Kurum taşınmazının, kesinleşmiş ihale veya pazarlık kararındaki pe-

şin bedeli ve taksitli satışların peşinatı ile taksit ve faizleri tamamen ödenmeden tapu devri iş-
lemlerine başlanılmaz.

(2) Alıcı, satış bedeli ve varsa ferilerini Kuruma, tapu devri sırasında tahakkuk edecek
vergi, resim, harç ve sair masrafları ilgili yerlere ödemek şartıyla, şartnamede yazılı süre içe-
risinde, satın aldığı taşınmazı adına tapuya tescil ettirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde alıcı,
vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebepleri gerekçe göstererek Kurumdan her-
hangi bir zarar-ziyan veya tazminat talebinde bulunamaz.

(3) Tapu devri sırasında, satışı yapılan taşınmazın tapu kütüğü ile tapu senedinde kayıtlı
yüzölçümünde farklılık çıkması halinde, satış tapu kütüğünde yazılı olan yüzölçümü üzerinden
yapılır. Bu durumda oluşacak değer farkı, ihale veya pazarlık bedelinin taşınmazın yüzölçü-
müne bölünmesi ile bulunacak birim bedel üzerinden yapılacak hesaplama ile taraflarca bir-
birlerine ödenir.

Ferağ işlemi yetkilisi
MADDE 51 – (1) Satılan taşınmazın ferağının verilmesine Kurum adına Yatırım Plan-

lama Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek personel yetkilidir.
Vergi, resim, harç ve diğer masraflar
MADDE 52 – (1) Satış konusu taşınmaz ile ilgili olarak tapu devir tarihinden önce ta-

hakkuk etmiş vergi, resim, harç ve sair masraflar Kurum tarafından, tapu devri sırasında ve
sonrasında tahakkuk edecek vergi, varsa katma değer vergisi, resim, harç ve sair masraflar alıcı
tarafından ödenir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanılacak dokümanlar ve formülerler
MADDE 53 – (1) Taşınmazların satış veya kiraya verme ihalesi veya pazarlık işlem-

lerinin tabi olacağı; şartnameler Başkanlıkça hazırlanır veya Kurum dışı uzman kişi veya ku-
ruluşlara hazırlatılabilir.
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(2) Değer tespit komisyonu tarafından yapılan çalışmaların sonucu, Taşınmazın Satış
veya Kira Muhammen Bedelinin Tespitine Ait Hesap Tutanağı formülerinde gösterilir.

(3) Kiraya verilen Kurum taşınmazları için yapılacak sözleşmeler için Taşınmaz Kira
Sözleşmesi formüleri kullanılır.

Alıcının veya kiracının ölümü

MADDE 54 – (1) Alıcının veya kiracının ölümü halinde, Kuruma borcu yoksa kesin
teminatının tamamı, borcu varsa borç mahsup edildikten sonraki bakiyesi varislerine verilir.
Ancak, Kurum, alıcının veya kiracının ölüm tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, son gün
tatile rastladığında, tatilin bitimini izleyen ilk iş günü sonuna kadar, kesin teminat verilmesi
şartıyla sözleşmeyi, varislerden istekli olanlara devredebilir.

Alıcının veya kiracının iflası

MADDE 55 – (1) Alıcının veya kiracının iflas etmesi halinde 49 uncu maddenin dör-
düncü fıkrası hükmüne göre işlem yapılır.

Alıcının veya kiracının ağır hasta olma, tutukluluk veya mahkûmiyeti hali

MADDE 56 – (1) Alıcının veya kiracının, sözleşmenin yerine getirilmesine engel ola-
cak derecede sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağ-
layıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan iti-
baren otuz gün içerisinde, son gün tatile rastladığında, tatilin bitimini izleyen ilk iş günü sonuna
kadar, Kurumun kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

(2) Alıcı veya kiracı, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum
ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istene-
bilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerinin uygulanamaması halinde 49 uncu maddenin
dördüncü fıkrası hükmüne göre işlem yapılır.

Alıcının veya kiracının birden fazla olması hali

MADDE 57 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek veya müte-
selsil sorumluluk esasına göre yapılan satış veya kiraya vermelerde, alıcılardan veya kiracılar-
dan birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel
olmaz.

Kiraya verilen taşınmazın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

MADDE 58 – (1) Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiraya
verilen taşınmazı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralanan taşın-
mazın benzer koşullarla kiraya verilebileceği süre için devam eder. Ancak bu süre sözleşmenin
bitiş tarihini aşamaz.

Taşınmazlara ilişkin devam eden kira sözleşmeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kiraya veril-
miş olan taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri, taraflarca feshedilmedikleri takdirde, sözleş-
mede belirtilen şartlar dahilinde kira süresi sonuna kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Genel Müdürü yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜ ANALİZİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (OGAM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’nin ilgili konularda oluşturduğu yol haritaları ve ulusal hedeflere ulaşmak

ve bu hedeflere ulaşırken teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgemek ve geliş-
tirilecek özgün teknolojilerle ulusal teknolojik ve bilimsel gelişimi destekleyecek bir uzmanlık
ve teknoloji merkezi olmak,

b) İlgili konularda geçmişte ülkemizde yapılan projeler başta olmak üzere, bu konularda
araştırıcı portföyü, görsel veri havuzu ve teknolojik bilgi birikimi oluşturmak,

c) Türkiye’deki ilişkili akademik ve araştırma kurum ve gruplarıyla eşgüdüm halinde
ihtiyaç duyulan konularda beraberce çalışılması için bir çatı oluşturmak,

ç) Savunma ve güvenlik, yerküre ve uzay gözlemi, endüstriyel, biyomedikal ve çoklu-
ortam uygulamaları için uzay, hava, yer, sualtı unsurları veya internet kaynaklarından elde edi-
len görüntülerin veya görüntü dizilerinin ve bunlarla bağlantılı diğer verilerin analizleri ile
ilgili yurtdışındaki araştırma merkezlerinde ve endüstride olan gelişmeleri takip etmek ve mev-
cut bilgileri ülkemize kazandırmak,
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d) İlgili konularda çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü
azaltmak, yurtdışında bu alanda çalışanların Türkiye’ye geri dönüşü için imkan yaratmak,

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim vermek, seminer ve kongreler düzen-
lemek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaş-
mak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen askeri veya sivil uygulamalar için
uzaydan, havadan veya yer unsurlarından elde edilen görüntüler ile sağlık uygulamaları için
elde edilen biyomedikal görüntülerin analizlerine yönelik ulusal ve uluslararası projeler ve iş-
birliği yapmak,

b) Bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında kongre, seminer, konferans ve diğer bi-
limsel toplantılar düzenlemek,

c) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi yapmak, benzer kuruluşlarla
ortaklaşa iş yapmak ve bu konulardaki çalışmaları desteklemek,

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda sağlanan bulguların gizlilik kapsamına
girmemesi durumunda bilimsel yayın yapmak,

d) Üretilen ve geliştirilen yöntemleri ve teknolojiyi danışmanlık ve eğitim kursları ara-
cılığıyla endüstriye  aktarmak,

e) Yetenek geliştirmek ve sürdürmek için gerekli altyapı, cihaz, yazılımları tedarik et-
mek, geliştirmek ve idame ettirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan Üniversite öğ-
retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından bir veya en fazla
iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür
yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanla-

rıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendiri-
lecek altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda bir kez toplanır ve ka-
rarlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü
olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini inceleyerek Merkezin ça-

lışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içindeki ve yurt dı-

şındaki kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından görevlendirilen aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri,
b) İstekleri halinde görevlendirilecek konu ile ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri,
c) İstekleri halinde,  diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri,
ç) Güvenlik, savunma, biyomedikal ve ilişkili uygulamalar için görüntü işleme, örüntü

tanıma, bilgisayar görü ile ilgili özel kuruluş temsilcileri.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
(3) Danışma Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen

kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Da-
nışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyesi
olarak görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Yapılan çalışmaları değerlendirmek,
ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO VI)
BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
(SGM-2013/5) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/25)

MADDE 1 – 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hiz-
met Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine
Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin
Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Avrupa Birliğinin (EU) 627/2014, (EU) 136/2014, (EU) 133/2014 ve (EU) 64/2012
teknik düzenlemeleri ile değiştirilen (EU) 582/2011 sayılı teknik düzenlemesine uyumlu olarak,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği
(2007/46/AT)’nde ve 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet
Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Eri-
şim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te yer alan
tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir;

a) Araç OBD bilgileri: Araç üzerindeki herhangi bir elektronik sisteme yönelik olarak
araç üzerindeki arıza teşhis sistemine ilişkin bilgileri,

b) Araç üzerinde teşhis (OBD) sistemi: Herhangi bir araç veya motor üzerindeki; motor
sisteminin emisyon performansını etkileyen arızaları tespit edebilecek, bir uyarı sistemi vası-
tasıyla arızaların oluşumunu haber verebilecek, bilgisayar hafızasında kayıtlı bilgiler ve bu bil-
gilerin araç dışına iletilmesi vasıtasıyla arıza görülmesi muhtemel alanları tespit edebilecek
kapasiteye sahip bir sistemi,

c) Arıza: OBD sistemi dahil herhangi bir motor sisteminde, motor sistemi tarafından
yayılan düzenlemeye tabi kirleticilerin herhangi birinde bir artışa veya OBD sisteminin verim-
liliğinde bir azalmaya neden olması makul bir arıza veya bozulmayı,

ç) Arıza göstergesi (MI): Uyarı sisteminin bir parçası olan ve arıza durumunda aracın
sürücüsünü açık bir şekilde bilgilendiren bir göstergeyi,

d) (AT) 595/2009 Yönetmeliği: 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve
Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliği,

e) Ateşleme çevrimi sayacı: Herhangi bir aracın motor çalıştırma sayısını gösteren sa-
yacı,

f) Azami net güç: Tam yükteki motorda ölçülen net gücün maksimum değerini,
g) Çalışma sekansı: Motorun çalıştırılmasından, çalıştığı süreden, durdurulmasından

ve belirli bir OBD izlemenin sonuna kadar çalıştığı ve var olduğu takdirde arızanın tespit edi-
leceği bir sonraki çalışmaya kadar geçen zamandan meydana gelen bir diziyi,

ğ) Dizel modu: Motorun herhangi bir çalışma koşulu için hiçbir gaz yakıt kullanmadığı,
eş zamanlı iki yakıtlı bir motorun normal çalışma modunu,

h) ECU: Motor sistemi elektronik kontrol ünitesini,
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ı) Egzoz çıkış sonrası iyileştirme sistemi: Herhangi bir katalizör (oksidasyon, üç yollu
veya diğer), partikül filtresi, NOx giderme sistemi, birleşik NOx giderme partikül filtresi veya
motorun egzoz tarafına yerleştirilmiş olan tüm diğer emisyon azaltıcı cihazlarını,

i) Emisyon eşiği izleme: OBD eşiği limitlerinin (OTLs) aşılmasına neden olan ve aşa-
ğıdakilerin birinden veya her ikisinden meydana gelen bir arızanın izlenmesini,

1) Emisyonlar ilgili deney çevriminin spesifik emisyonları ile doğrudan ilişkilendirecek
bir model ve egzoz borusu emisyonları sensörü/sensörleri vasıtasıyla doğrudan emisyon ölçü-
mü;

2) Bilgisayar girdi ve çıktı bilgilerinin, deney çevrimi spesifik emisyonlarıyla ilişkilen-
dirilmesi vasıtasıyla emisyon artışı göstergesi;

j) Emisyonla ilgili olan bakım: Aracın veya motorun normal kullanım sırasındaki ça-
lışması esnasındaki emisyonlarını önemli şekilde etkileyen veya emisyon bozulmasını etkile-
yebilme ihtimali olan bakımı,

k) Emisyonla ilgili olmayan bakım: Bakım yapılır yapılmaz aracın veya motorun nor-
mal kullanım sırasındaki çalışması esnasındaki emisyonlarını önemli şekilde etkilemeyen ve
emisyon bozulması üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmayan bakımı,

l) Emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine ilişkin araç tipi: Ek I İlave 4’te belir-
tilen temel motor ve araç özellikleri bakımından farklılık göstermeyen bir araç grubunu,

m) Eş zamanlı iki yakıt modu: Bazı çalışma koşullarında motorun aynı anda hem dizel
yakıt hem de gaz yakıt kullandığı, iki yakıtlı motorun normal çalışma modunu,

n) Eş zamanlı iki yakıtlı (dual fuel) motor: Aynı anda dizel yakıtla ve bir gaz yakıtla
çalışacak şekilde tasarlanmış, her iki yakıtın dozajının ayrı ayrı yapıldığı ve çalışma şekline
bağlı olarak yakıtlardan birinin tüketilen miktarının diğerine kıyasla değişebildiği bir motor
sistemini,

o) Eş zamanlı iki yakıtlı motorlu araç: Eş zamanlı iki yakıtlı bir motorla çalışan ve mo-
torun kullandığı yakıtları araç üzerindeki ayrı depolama sistemlerinden sağlayan bir motorlu
aracı,

ö) Gaz enerji oranı (GER): Yakıtların enerji içeriğinin alt ısıl değer olarak tanımlandığı
ve bir eş zamanlı iki yakıtlı motor için, gaz yakıtın enerji içeriğinin her iki yakıtın (dizel ve
gazlı) enerji içeriğine bölünmesinin yüzde olarak ifade edilmiş halini,

p) Genel payda: Genel koşulları dikkate alan, bir aracın çalışma sayısını gösteren sa-
yacı,

r) Hizmet birikim programı: Motor iyileştirme sistemi ailesine ilişkin bozulma faktör-
lerinin tespitine yönelik yaşlandırma çevrimi ve hizmet birikim süresini,

s) İzleme grubu: Herhangi bir OBD motor ailesinin kullanım esnasındaki performan-
sının değerlendirilmesiyle ilgili olarak, emisyon kontrol sisteminin doğru çalışmasını belirle-
mede kullanılan bir dizi OBD izleme grubunu,

ş) Kritik emisyonla ilgili aksamlar: Özellikle emisyon kontrolü için tasarlanan “tüm
egzoz çıkış sonrası iyileştirme sistemi, ECU ve ilişkili sensörleri ve aktüatörleri ve tüm ilgili
filtreler, soğutucular, kontrol subapları ve boruları dahil egzoz gazı yeniden çevrim (EGR) sis-
temi” aksamlarını,

t) Kritik emisyonla ilgili bakım: Kritik emisyonla ilgili aksamlar üzerinde gerçekleşti-
rilecek bakımı,

u) Kullanım sırasındaki performans oranı: Bir izlemenin veya izleme grubunun arıza
tespit etmesi gereken koşulların bulunduğu durum sayısının, ilgili izleme veya izleme grupları
açısından önem taşıyan sürüş çevrimleri sayısına oranını,
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ü) Mantık hatası: Ölçülen tüm sinyallerin ve aksam çıktı verilerinin her birinin ilgili
sensör veya aksamın normal çalışmasıyla ilişkili aralıkta bulunduğu ve sensörlerin veya ak-
samların hiçbirinin bireysel olarak herhangi bir arıza göstermediği durumlar dahil olmak üzere,
herhangi bir sensörden veya aksamdan gelen sinyalin kontrol sistemi dahilindeki diğer sensör-
lerden veya aksamlardan gelen sinyallerle birlikte değerlendirildiğinde, beklendiğinden farklı
olduğu herhangi bir arızayı,

v) Motor ailesi: Ek I’in 6 ncı maddesinde tanımlandığı şekilde tasarımlanmaları nede-
niyle benzer egzoz emisyon özelliklerine sahip olan (ailenin tüm üyeleri yürürlükteki emisyon
sınır değerlerine uymalıdır), imalatçıların motor gruplandırmasını,

y) Motorun çalıştırılması: Motorun devri, normal sıcak rölanti devrinin 150 d-1 altına
ulaştığında tamamlanmakta olup; kontağın açılması, marşa basılması ve ateşlemenin başlama-
sından ibaret işlemi,

z) Motor iyileştirme sistemi ailesi: Herhangi bir imalatçının motor ailesi tanımına uyan
ancak benzer bir egzoz sonrası iyileştirme sisteminin kullanıldığı motorlar bazında detaylı ola-
rak gruplandırılan motor grubunu,

aa) Motor sistemi: Motor, emisyon kontrol sistemi ve motor sistemi elektronik kontrol
ünitesi veya elektronik kontrol üniteleri (ECU) ile tüm diğer güç aktarma organları veya araç
kontrol ünitesi arasındaki emisyon kontrol sistemi ve iletişim ara yüzünü (donanım ve mesaj-
lar),

bb) Motor tipi: Ek I İlave 4’te belirtilen temel motor özellikleri bakımından farklılık
göstermeyen bir motor kategorisini,

cc) Müşteri adaptasyonu: Müşterinin belirli bir isteği üzerine ve onaya tabi olarak her-
hangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı bir teknik ünite üzerinde yapılan herhangi bir değişik-
liği,

çç) Nakledilen sistem: 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ee) bendinde tanımlandığı şekilde eski bir araç tipinden yeni bir araç tipine nakledilen herhangi
bir sistemi,

dd) Net güç: Ek XIV uyarınca yardımcı tertibat ile birlikte verilen, motor devrine kar-
şılık gelen ve referans ortam şartlarında belirlenen, bir deney tezgahı üzerinde krank milinin
veya eşdeğer milin ucunda elde edilen gücü,

ee) NOx giderme sistemi: Seçici katalitik azaltma sistemi (SCR), NOx soğurucu, pasif
veya aktif fakir NOx katalizörü veya azot oksit (NOx) emisyonlarını azaltmak üzere tasarlanan
tüm diğer egzoz çıkış sonrası iyileştirme sistemlerini,

ff) OBD motor ailesi: Herhangi bir imalatçının emisyon ile ilgili arızaları izlemeye ve
teşhis etmeye yönelik ortak yöntemler kullanan motor sistemlerini,

gg) Ortalama gaz oranı: Bir sürüş çevrimi boyunca hesaplanan ortalama gaz enerji ora-
nını,

ğğ) Performans izleme: İşlevsellik kontrollerinden ve doğrudan emisyon eşikleriyle ba-
ğıntılı olmayan parametrelerin izlenmesinden oluşan, uygun aralıkta çalıştıklarını doğrulamak
üzere aksamlar veya sistemler üzerinde gerçekleştirilen arıza izleme işlemini,

hh) Servis modu: Eş zamanlı iki yakıtlı motorun, tamir ya da eş zamanlı iki yakıt mo-
dunda çalışması mümkün değilken aracın trafikten alınması amacıyla devreye sokulan özel
modunu,

ıı) Sürekli rejenerasyon: Sürekli olarak veya Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Geçiş
Süreci Sürüş Çevrimi (WHTC) sıcak çalıştırma deneyi başına en azından bir kez meydana ge-
len, herhangi bir egzoz sonrası iyileştirme sisteminin rejenerasyon sürecini,
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ii) Sürüş çevrimi: Motorun çalıştırılmasından, motorun çalıştığı süreden, motorun dur-
durulmasından ve bir sonraki çalışmaya dek geçen zamandan meydana gelen bir diziyi,

jj) Tarama aracı: Bu Tebliğ şartları uyarınca OBD sistemiyle standart hale getirilmiş
araç dışı iletişim için kullanılan harici bir deney ekipmanını,

kk) Taşınabilir emisyon ölçüm sistemi (PEMS): Ek II İlave 2’de belirtilen şartları kar-
şılayan taşınabilir bir emisyon ölçüm sistemini,

ll) Temel Emisyon Stratejisi (BES): Herhangi bir Yardımcı Emisyon Stratejisi (AES)
aktif hale getirilmedikçe motorun devir ve yüklü çalıştırma aralığı boyunca aktif olan herhangi
bir emisyon stratejisini,

mm) Teşhis sorun kodu (DTC): Herhangi bir arızayı tanımlayan veya sınıflandıran sa-
yısal veya alfa nümerik bir tanımlayıcıyı,

nn) Tip 1A eş zamanlı iki yakıtlı motor: WHTC deney çevriminin sıcak bölümünde
% 90’ın altına düşmeyen bir ortalama gaz oranıyla çalışan (GERWHTC ≥ %90), özellikle dizel
yakıtı kullanarak rölantide çalışmayan ve dizel modu olmayan eş zamanlı iki yakıtlı motoru,

oo) Tip 1B eş zamanlı iki yakıtlı motor: WHTC deney çevriminin sıcak bölümünde
% 90’ın altına düşmeyen bir ortalama gaz oranıyla çalışan (GERWHTC ≥ %90), eş zamanlı iki
yakıt modunda özellikle dizel yakıtı kullanarak rölantide çalışmayan ve bir dizel modu olan eş
zamanlı iki yakıtlı motoru,

öö) Tip 2A eş zamanlı iki yakıtlı motor: WHTC deney çevriminin sıcak bölümünde
% 10 ila % 90 arasındaki bir ortalama gaz oranıyla çalışan (%10 < GERWHTC < %90), ve dizel
modu olmayan ya da WHTC deney çevriminin sıcak bölümünde % 90’ın altına düşmeyen bir
ortalama gaz oranıyla çalışan (GERWHTC ≥ %90), ama özellikle dizel yakıtı kullanarak rölantide
çalışan ve bir dizel modu olmayan eş zamanlı iki yakıtlı motoru,

pp) Tip 2B eş zamanlı iki yakıtlı motor: WHTC deney çevriminin sıcak bölümünde
% 10 ila % 90 arasındaki bir ortalama gaz oranıyla çalışan (%10 < GERWHTC < %90) ve bir
dizel modu olan ya da WHTC deney çevriminin sıcak bölümünde % 90’ın altına düşmeyen
bir ortalama gaz oranıyla çalışan (GERWHTC ≥ %90), ama eş zamanlı iki yakıtlı modda özellikle
dizel yakıtı kullanarak rölantide çalışabilen ve bir dizel modu olan eş zamanlı iki yakıtlı mo-
toru,

rr) Tip 3B eş zamanlı iki yakıtlı motor: WHTC deney çevriminin sıcak bölümünde
% 10’u aşmayan bir ortalama gaz oranıyla çalışan (GERWHTC ≤ %10) ve bir dizel modu olan
eş zamanlı iki yakıtlı motoru,

ss) Toplam işlevsel arıza izleme: Herhangi bir sistemin yapması istenilen işlevin tama-
men kaybına neden olacak arızayı tespit amacıyla izlemeyi,

şş) Yardımcı Emisyon Stratejisi (AES): Belirli bir amaca yönelik olarak ve belirli bir
dizi ortam ve/veya çalışma koşuluna cevaben aktif hale gelen ve bir temel emisyon stratejisinin
yerini alan veya bu stratejiye değişiklik getiren ve sadece bu koşullar varlığını sürdürdüğünde
çalışır durumda kalan bir emisyon stratejisini,

tt) Yaşlanma çevrimi: Hizmet birikimi süresince yürütülecek olan araç veya motor ope-
rasyonunu (devir, yük, güç),

uu) Yeterli nitelikte bozulmuş aksam veya sistem (QDC): Hızlı yaşlandırma ile veya
kontrollü bir şekilde manipüle edilerek kasıtlı olarak bozulmuş ve BM/AEK 49 Regülasyonu-
nun Ek 9B’sinde belirtilen hükümler uyarınca motor sisteminin OBD performansının sergilen-
mesi esnasında kullanıma yönelik olarak Onay Kuruluşunca kabul edilmiş olan bir aksam veya
sistemi,
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üü) Wall-flow tipi dizel partikül filtresi (DPF): Tüm egzoz gazının, katı maddeleri ay-
rıştıran bir duvardan geçmesini sağlayan bir dizel partikül filtresini,

vv) Wobbe endeksi (alt W1 veya üst Wu): Birim hacim başına gazın ısıl değerinin, aynı
referans koşullardaki görece yoğunluğunun kareköküne oranını (W=Hgaz/√ρgaz/ρhava veya
W=Hgazx√ρhava/ρgaz),

yy) λ-kayma faktörü (Sλ): Motor, 49 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünün İlave
5’inin A.5.5.1 Kısmında belirtilen şekilde saf metandan farklı bir gaz bileşimi ile çalıştırılıyorsa,
aşırı hava oranının λ değişimi konusunda motor yönetim sisteminin gerekli esnekliğini açıkla-
yan bir ifadeyi,

zz) 2007/46/AT Yönetmeliği: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini,

aaa) 2005/55/AT Yönetmeliği: 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Ağır Hizmet Araçları ve Motorlarının Emisyonları (Euro IV ve Euro V) ile İlgili Tip
Onayı Yönetmeliğini,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci ila altıncı fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(1) Ayrı bir teknik ünite olarak bir motor sisteminin ya da motor ailesinin AT tip ona-

yının, onaylı bir motor sistemine sahip bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine
ilişkin AT tip onayının ya da bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine ilişkin
AT tip onayının alınması için imalatçı, Ek I hükümleri uyarınca araçların veya motor sistem-
lerinin deneylere tabi tutulduğunu ve bu Tebliğdeki 13 üncü madde, 23 üncü madde ve Ek III
ila VIII’de, Ek X’da, Ek XIII’te, Ek XIV’te ve Ek XVII’de belirtilen şartları karşıladığını gös-
termek zorundadır. İmalatçı ayrıca, Ek IX’da belirtilen referans yakıtların özelliklerine de uyul-
masını sağlamak zorundadır. Eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve araçlar söz konusu olduğunda,
imalatçı ek olarak, Ek XVIII'de belirtilen şartlara da uymak zorundadır.

a) Tip onayı başvurusunun yapıldığı sırada araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerinin
mevcut olmaması veya bu bilgilerin (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 7 nci maddesine, bu Teb-
liğdeki 4 üncü maddeye ve ilgili olduğu durumlarda bu Tebliğdeki 5 inci, 6 ncı ve 7 nci mad-
deye ve Ek XVII’ye uygun olmaması halinde, imalatçı bu bilgileri, (AT) 595/2009 Yönetme-
liğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren altı ay içinde veya tip
onayının verildiği günden itibaren altı ay içinde (hangisi daha sonra ise) sağlar.

b) Bu fıkranın (a) bendinde atıfta bulunulan tarihlerde bilgiyi sağlama yükümlülüğü,
sadece tip onayının ardından aracın piyasaya sürülmesi halinde geçerlidir. Aracın piyasaya sü-
rülme tarihinin tip onayından altı ay sonrasından daha geç olması halinde, bilgiler araç piyasaya
sürüldüğünde sağlanır.

c) Onay Kuruluşu, tamamlanmış bir Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine
Erişim Belgesine dayanarak, imalatçının araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime
ilişkin olarak tatminkar düzenlemelerde bulunduğunu ve prosedürler tesis ettiğini varsayar;
ancak bunun için hiçbir şikayette bulunulmamış olması ve imalatçının söz konusu belgeyi bu
fıkranın (a) bendinde belirtilen süre zarfında temin etmiş olması gerekir. Uygunluk belgesinin
bu süre zarfında temin edilmemesi halinde, onay kuruluşu uygunluğun sağlanması için gerekli
adımları atar.”

“(2) Emisyon ve araç tamir ve bakım bilgileri bakımından onaylı bir motor sistemine
sahip herhangi bir aracın AT tip onayının veya herhangi bir aracın emisyon ve araç tamir ve
bakım bilgilerine ilişkin AT tip onayının alınması için, imalatçı, Ek I’in 4 üncü maddesinde
belirtilen montaj şartlarına ve, eş zamanlı iki yakıtlı araçlar söz konusu olduğunda Ek XVIII’in
6 ncı maddesinde belirtilen ek montaj şartlarına uygunluğu sağlamak zorundadır.”
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“(3) Bu Tebliğ kapsamında tip onayı verilmiş olan, referans kütlesi 2380 kg’dan fazla
ancak 2610 kg’dan az olan herhangi bir aracın emisyonlarına ve araç tamir ve bakım bilgilerine
ilişkin olarak AT tip onayının kapsam genişletmesi için, imalatçı, Ek VIII’in 5 inci maddesinde
belirtilen şartları karşılamak zorundadır.”

“(4) Ek X’un 2.4.1 maddesinde ve Ek XIII’ün 2.1 maddesinde belirtilen alternatif onaya
yönelik hükümler, ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor aile-
sinin AT tip onayı için geçerli değildir. Bu hükümler eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve araçlar
için de geçerli değildir.”

“(5) Gaz ve partikül halindeki kirleticilerin emisyonunu etkileyen tüm motor sistemleri
ve tasarım unsurları, normal kullanım esnasında motorun (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin ve
bu Tebliğin hükümlerine uygun olmasını sağlayacak şekilde tasarlanır, imal edilir, toplanır ve
monte edilir. İmalatçı ayrıca, bu Tebliğin 23 üncü maddesinde ve Ek VI’sında belirtilen çevrim
dışı şartlara da uygunluğunu sağlamak zorundadır. Eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve araçlar
için Ek XVIII’in hükümleri de geçerlidir.”

“(6) Evrensel yakıt aralığı tip onayı, kısıtlı bir yakıt aralığı tip onayı ya da yakıta özel
tip onayının alınması amacıyla ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin ya da
motor ailesinin AT tip onayının ya da bir aracın emisyonlarına ve tamir ve bakım bilgilerine
ilişkin olarak AT tip onayının alınması için, imalatçı, Ek I’in 1 inci maddesinde belirtilen şart-
lara uyulmasını sağlar.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(8) Yeni araç veya motor tiplerine ilişkin olarak 1/1/2016 tarihine kadar, ve Türkiye
dahilinde satılan, tescil edilen veya hizmete giren mevcut tip onaylı tüm yeni araçlar için
1/1/2017 tarihine kadar imalatçı, kendi tercihine bağlı olarak Ek X’un 2.3.3.3 maddesinde be-
lirtilen DPF’nin izlemesine ilişkin alternatif hükümleri kullanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (h) bendi
eklenmiştir.

“h) Uygun olduğu durumlarda, ayrı bir teknik ünite olarak tip onayı alınan motorun
doğru şekilde montajı için gerekli dokümantasyon paketleri.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, Onay Kuruluşu, bir motor sistemi

veya motor ailesine ayrı teknik ünite AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde
belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. 2007/46/AT Yönet-
meliğinin Ek VII’sinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tip onayı numarasının 3 üncü bölümü
bu Tebliğin Ek I’inin İlave 9’una uygun olarak düzenlenir. Onay Kuruluşu aynı numarayı başka
bir motor tipine veremez.

a) Yukarıdaki paragrafta belirtilen prosedüre alternatif olarak, Onay Kuruluşu, bir motor
sisteminin ya da motor ailesinin ayrı teknik ünite AT tip onayını aşağıdaki şartların hepsi sağ-
landığı takdirde verir.

1) AT tip onayı için başvurulduğunda, BM/AEK 49 Regülasyonu çerçevesinde ayrı bir
teknik ünite olarak motor sisteminin ya da motor ailesinin tip onayı hali hazırda verilmiş du-
rumdadır.

2) Bu Tebliğin 4 üncü ila 9 uncu maddelerinde araç OBD ve araç tamir ve bakım bil-
gilerine erişime ilişkin olarak belirtilen ve motor sistemi ya da motor ailesi için geçerli olan
şartlar karşılanmaktadır.
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3) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen geçiş döneminde bu
Tebliğin Ek X’unun 6.2 maddesinde belirtilen şartlar karşılanmaktadır.

4) Bu Tebliğin Ek VII’sinin 3.1 ve 5.1 inci maddelerinde, Ek X’unun 2.1 ve 6.1 inci
maddelerinde, Ek XIII’ünün 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’ünün
İlave 6’sındaki 1 inci maddede belirtilen tüm diğer istisnalar geçerlidir.

(2) Onay kuruluşu bu maddedeki birinci fıkra çerçevesinde AT tip onayı verirken, Ek I
İlave 5’te belirtilen modeli kullanarak bir AT tip onayı belgesi düzenler.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, Onay Kuruluşu, onaylı bir motor

sistemine sahip bir araç için emisyonlara ve tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin bir AT
tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliği Ek VII’de belirtilen numaralandırma sistemine uygun
olarak bir tip onayı numarası verir. 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, tip onayı numarasının 3 üncü bölümü bu Tebliğin Ek I’inin İlave 9’una uygun
olarak düzenlenir. Onay Kuruluşu aynı numarayı başka bir araç tipine veremez.

a) Yukarıdaki paragrafta belirtilen prosedüre alternatif olarak, Onay Kuruluşu, onaylı
bir motor sistemine sahip bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime
ilişkin bir AT tip onayını aşağıdaki şartların hepsi sağlandığı takdirde verir.

1) AT tip onayı için başvurulduğunda, BM/AEK 49 Regülasyonu çerçevesinde onaylı
bir motor sisteminin tip onayı hali hazırda verilmiş durumdadır.

2) Bu Tebliğin 4 üncü ila 9 uncu maddelerinde araç OBD ve araç tamir ve bakım bil-
gilerine erişime ilişkin olarak belirtilen şartlar karşılanmaktadır.

3) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen geçiş döneminde bu
Tebliğin Ek X’unun 6.2 maddesinde belirtilen şartlar karşılanmaktadır.

4) Bu Tebliğin Ek VII’sinin 3.1 ve 5.1 inci maddelerinde, Ek X’unun 2.1 ve 6.1 inci
maddelerinde, Ek XIII’ünün 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’ünün
İlave 6’sındaki 1 inci maddede belirtilen tüm diğer istisnalar geçerlidir.

(2) Onay kuruluşu bu maddedeki birinci fıkra çerçevesinde AT tip onayı verirken, Ek I
İlave 6’da belirtilen modeli kullanarak bir AT tip onayı belgesi düzenler.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, Onay Kuruluşu, herhangi bir araç

için emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin bir AT tip onayı ve
2007/46/AT Yönetmeliği Ek VII’de belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip
onayı numarası verir. 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, tip onayı numarasının 3 üncü bölümü bu Tebliğin Ek I’inin İlave 9’una uygun olarak
düzenlenir. Onay Kuruluşu aynı numarayı başka bir araç tipine veremez.

a) Yukarıdaki paragrafta belirtilen prosedüre bir alternatif olarak, Onay Kuruluşu, bir
aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayını aşağıdaki
şartların hepsi sağlandığı takdirde verir.

1) AT tip onayı için başvurulduğunda, BM/AEK 49 Regülasyonu çerçevesinde bir ara-
cın tip onayı hali hazırda verilmiş durumdadır.

2) Bu Tebliğin 4 üncü ila 9 uncu maddelerinde araç OBD ve araç tamir ve bakım bil-
gilerine erişime ilişkin olarak belirtilen şartlar karşılanmaktadır.

3) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen geçiş döneminde bu
Tebliğin Ek X’unun 6.2 maddesinde belirtilen şartlar karşılanmaktadır.
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4) Bu Tebliğin Ek VII’sinin 3.1 ve 5.1 inci maddelerinde, Ek X’unun 2.1 ve 6.1 inci
maddelerinde, Ek XIII’ünün 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’ünün
İlave 6’sındaki 1 inci maddede belirtilen tüm diğer istisnalar geçerlidir.

(2) Onay kuruluşu bu maddedeki birinci fıkra çerçevesinde AT tip onayı verirken, Ek I
İlave 7’de belirtilen modeli kullanarak bir AT tip onayı belgesi düzenler.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki “Ek 4B’sinin” ifa-
desi “Ek 4’ünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin Geçici Madde 1’ine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Avrupa Birliğinin (EU) 627/2014 sayılı teknik düzenlemesinin bu Tebliğ içerisinde

uyumlaştırılması sonucu; bu fıkranın yayımlandığı tarihten önce Ek I İlave 9 Tablo 1’deki B
satırına göre tip onayı almış sıkıştırma ateşlemeli motor ve bu motorlarla donatılmış araçların
tip onayının geçerliliği, söz konusu tarihten sonrada devam eder.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin Ek I’indeki;
a) 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 3.1, 3.2, 3.2.2, 3.2.3,

3.3, 4.2, 5.2.1, 5.3.4, 6.1, 6.2, 7.2.3.3 ila 7.2.3.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.4, 8.1, 8.3 maddeleri
ve İlave 1, İlave 2, İlave 3 bu Tebliğin Ek-1’inde belirtildiği şekilde değiştirilmiş olup; aynı
eke bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan 1.3 ila 1.3.3 ve 6.4 ila 6.4.3 maddeleri eklenmiştir.

b) İlave 4’ün Bölüm 1’inde yer alan Tablodaki 3.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.4.2, 3.2.9.7.1,
3.2.12.2.8, 3.2.12.2.8.2, 3.2.12.2.8.5, 3.2.17, 3.5.4.1, 3.5.4.2, 3.5.5.1 ve 3.5.5.2 satırları bu Teb-
liğin Ek-2’sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş; aynı Tabloya bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan
3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.6.2, 3.2.9.7.2, 3.2.12.2.7.8.0, 3.2.12.2.8.2.1, 3.2.12.2.8.2.2,
3.2.12.2.8.3.1, 3.2.12.2.8.3.2, 3.2.12.2.8.8.4, 3.2.12.2.8.8.5, 3.2.17.9, 3.5.4.3 ila 3.5.4.6 ve
3.5.5.3 ila 3.5.5.6 satırları eklenmiş olup; 3.2.9.7 ve 3.2.12.2.8.4 satırları ise yürürlükten kal-
dırılmıştır.

c) İlave 4’ün Bölüm 2’sinde yer alan Tablodaki 3.2.9.7, 3.2.9.7.1, 3.2.12.2.8,
3.2.12.2.8.1 ve 3.2.12.2.8.2 satırları bu Tebliğin Ek-3’ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiş;
aynı Tabloya bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan 3.2.2.4.1, 3.2.12.2.7.8 ila 3.2.12.2.7.8.3,
3.2.12.2.8.2.1, 3.2.12.2.8.2.2 ve 3.2.12.2.8.8 ila 3.2.12.2.8.8.5 satırları eklenmiş olup;
3.2.12.2.7.0 ila 3.2.12.2.7.4, 3.2.12.2.8.4 ve 3.2.12.2.8.5 satırları ise yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) İlave 4’ün Bölüm 3’ünden sonra gelen “Tanıtım Belgesinin İlavesidir” Kısmındaki
4.3, 5.1 ve 5.2 maddeleri bu Tebliğin Ek-3’ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

d) İlave 5’in “...sayılı AT tip onay sertifikasının İlavesidir” Kısmında ve İlave 7’nin
“...sayılı AT tip onay sertifikasının İlavesidir” Kısmında yer alan; 1.1.5, 1.4, 1.4.1 ve 1.4.2 mad-
deleri bu Tebliğin Ek-3’ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiş olup; bu bentte bahsedilen her
iki Kısıma bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan 1.1.5.1 maddesi eklenmiştir.

e) İlave 8 bu Tebliğin Ek-3’ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
f) İlave 9 bu Tebliğin Ek-3’ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
g) İlave 10’da yer alan (5) dipnotu bu Tebliğin Ek-3’ünde belirtildiği şekilde değiştiril-

miş olup; aynı İlaveye bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan (10) ve (d) ila (d5) dipnotları eklenmiştir.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin Ek II’sindeki;
a) 4.6.6, 5.1.2 ve 5.1.2.1 maddeleri bu Tebliğin Ek-4’ünde belirtildiği şekilde değişti-

rilmiş olup; aynı eke bu Tebliğin Ek-4’ünde yer alan 2.7 ila 2.7.1.2, 4.6.6.1, 4.6.6.2, 5.1.2.1.1,
5.1.2.4, 6.3.1 ve 6.3.2 maddeleri eklenmiştir.
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b) İlave 1’de yer alan 2.2 maddesindeki dipnot (4) ve aynı İlavedeki 2.4.4, 2.4.5, 2.5.3,
2.7.1, 2.7.5, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.5 ve 4.1 maddeleri bu Tebliğin Ek-4’ünde belirtildiği şe-
kilde değiştirilmiştir.

c) İlave 2’deki 2.2, 2.3 ve 2.4 maddeleri bu Tebliğin Ek-4’ünde belirtildiği şekilde de-
ğiştirilmiştir.

ç) İlave 3’te yer alan 1.1, 1.2 ve 1.3 maddeleri bu Tebliğin Ek-4’ünde belirtildiği şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin Ek III’ü bu Tebliğin Ek-5’inde belirtildiği şekilde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin Ek IV’ündeki 1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
olup; aynı eke aşağıdaki 1.2 maddesi eklenmiştir.

“1.1. Bu ekte, teknik açıdan müsaade edilebilir azami yüklü kütlesi 7,5 tonu aşmayan
M1 kategorisindeki ve ayrıca M2 ve N1 kategorisindeki araçlara takılan pozitif ateşlemeli mo-
torların rölanti devirlerinde (normal ve yüksek) karbon monoksit emisyonlarının ölçülmesine
yönelik prosedür belirtilmektedir.”

“1.2. Bu Ek, eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve araçlar için geçerli değildir.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin Ek V’indeki 3.1, 3.1.1 ve 3.2.1 maddeleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş olup; aynı eke aşağıdaki 3.2.1.1 ve 3.2.1.2 maddeleri eklenmiştir.
“3.1. Bu ekteki madde 3.1.1 ve madde 3.1.2, doğalgaz/biyometan veya LPG ile çalışan

sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar, eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve pozitif ateşlemeli motorlar
için geçerlidir.”

“3.1.1. Hava indüksiyonu için turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış
motorlar karter emisyonlarını ortam atmosferine bırakabilir, ancak bunun için, BM/AEK 49
Regülasyonunun Ek 4’ünün 6.10 maddesine uygun şekilde yapılan tüm emisyon deneyleri sı-
rasında karter emisyonlarının egzoz emisyonlarına (fiziksel veya matematiksel olarak) eklen-
mesi gereklidir.”

“3.2.1. Karter basıncı, emisyon deney çevrimleri boyunca uygun bir yerden ölçülmeli-
dir. Bu basınç, yağ çubuğu deliğinde eğik bir tüp manometreyle ölçülmelidir.”

“3.2.1.1. Emme manifoldundaki basınç, ± 1 kPa hassasiyetinde ölçülmelidir.”
“3.2.1.2. Karterde ölçülen basınç, ± 0,01 kPa hassasiyetinde ölçülmelidir.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin Ek VI’sındaki;
a) 3.1, 4.1, 4.1.1, 6 ila 6.1.1, 7 ve 8 maddeleri bu Tebliğin Ek-6’sında belirtildiği şekilde

değiştirilmiş olup; aynı eke bu Tebliğin Ek-6’sında yer alan 3.2, 6.2, 6.2.1, 6.3, 7.1 ve 7.1.1
maddeleri eklenmiştir.

b) 4.1.2 ila 4.1.4, 6.1.2 ila 6.1.6, 9 ve 10 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Tebliğin Ek VII’sindeki;
a) 2.1, 3.1, 3.2 ve 4 maddeleri bu Tebliğin Ek-7’sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş

olup; aynı eke bu Tebliğin Ek-7’sinde yer alan 1.3 ve 3.1.1 ila 3.1.6 maddeleri eklenmiştir.
b) 2.2 ila 2.3.1, 3.2.1 ila 3.8.3 ve 4.1.1 ila 4.4.2 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Aynı Tebliğin Ek VIII’indeki;
a) 2.1, 3.1, 3.1.1 ve 4.1 maddeleri bu Tebliğin Ek-8’inde belirtildiği şekilde değiştirilmiş

olup; aynı eke bu Tebliğin Ek-8’inde yer alan 5 ila 5.2 maddeleri eklenmiştir.
b) 2.2, 3.1.2 ila 3.3.2, 4.2 ila 4.4.2 maddeleri ve İlave 1 yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 19 – Aynı Tebliğin Ek IX’undaki;
a) “Sıkıştırmalı ateşlemeli motorların deneyinde kullanılan yakıtlara ilişkin teknik ve-

riler” başlığı “Sıkıştırmalı ateşlemeli ve eş zamanlı iki yakıtlı motorların deneylerinde kulla-
nılan yakıtlara ilişkin teknik veriler” şeklinde, “Pozitif ateşlemeli motorların deneylerinde kul-
lanılan yakıtlara ilişkin teknik veriler” başlığı “Pozitif ateşlemeli ve eş zamanlı iki yakıtlı mo-
torların deneylerinde kullanılan yakıtlara ilişkin teknik veriler” şeklinde değiştirilmiştir.

b) “Tip: Dizel (B7)” ve “Tip: Benzin (E10)” başlıklı tablolar dipnotları ile birlikte, bu
Tebliğin Ek-9’unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

c) “Tip: NG/Biyometan” başlıklı tablo ve devamında gelen ilavesi niteliğindeki tablolar
dipnotları ile birlikte, bu Tebliğin Ek-9’unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin Ek X’undaki;
a) 2.1, 2.2, 2.4.1, 3.2.1, 3.2.2, 4.1, 5.1 ve 6 ila 6.2.2 maddeleri bu Tebliğin Ek-10’unda

belirtildiği şekilde değiştirilmiş olup; aynı eke bu Tebliğin Ek-10’unda yer alan 2.1.1, 2.4.1.1
ila 2.4.1.b.2 ve 2.6 ila 2.6.3 maddeleri eklenmiştir.

b) 2.3 ila 2.3.3.3, 4.2, 6.2.3 ila 6.5.5.1 maddeleri, İlave 1 ila İlave 4 ve İlave 6 yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin Ek XI’indeki 4.3.1, 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.5 ve 4.3.2.6
maddeleri bu Tebliğin Ek-11’inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin Ek XII’sindeki 2.1, 2.3.1 ve 2.3.7 maddeleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“2.1. Kullanım sırasındaki uygunluk deneyi için, BM/AEK 49 Regülasyonu 5 numaralı
değişikliğinin Ek 8’inde belirtilen hükümler geçerlidir.”

“2.3.1. WHTC ve WHSC’ye yapılan tüm atıflar BM/AEK 49 Regülasyonunun 5 inci
değişikliğinin Ek 4A’sında tanımlandığı gibi, sırasıyla, ETC ve ESC’ye yapılan atıflar olarak
anlaşılmalıdır.”

“2.3.7. Onay Kuruluşu, imalatçının talebi üzerine Ek II’deki 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 mad-
delerine göre veya BM/AEK 49 Regülasyonunun 5 inci değişikliğinin Ek 8’indeki İlave 3’e
göre bir örneklendirme planına karar verebilir.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin Ek XIII’ündeki;
a) 2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 8.1, 9.1 maddeleri ve İlave 6, bu Teb-

liğin Ek-12’sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş olup; aynı eke bu Tebliğin Ek-12’sinde yer
alan 2.1.1 ila 2.1.5, 4.1.1, 5.1.1, 8.1.1 ve 10 ila 12 maddeleri eklenmiştir.

b) 2.2 ila 2.5, 3.2 ila 3.7, 4.2 ila 4.10, 5.2 ila 5.8, 6.2 ila 6.3.3, 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.4 ila
7.3.3, 8.2 ila 8.5.3, 9.2 ila 9.4.3 maddeleri ve İlave 1 ila İlave 5 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin Ek XIV’ündeki 2.2.1 ila 2.2.4 ve 2.3.2 maddeleri bu Teb-
liğin Ek-13’ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğe, bu Tebliğin Ek-14’ünde yer alan Ek XVIII eklenmiştir.
MADDE 26 – Bu Tebliğin;
a) 19 uncu maddesinin (b) bendi ilk defa tip onayı alacak araçlar için 1/1/2016, mevcut

tip onaylı araçlar için 1/1/2017 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/1/2014 28878
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN

LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(VII-128.7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık or-

taklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla ya-

pılacak sınavlara, bu sınavlar sonucunda verilecek lisanslara, lisanslarla ilgili düzenlenecek

eğitim programlarına ve lisanslı personelin sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka

açık ortaklıklarda çalışan belirli unvan veya niteliklere sahip kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Derecelendirme kuruluşu: Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Tür-

kiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelen-

dirme kuruluşlarını,

b) Gayrimenkul değerleme şirketi: Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şir-

ketlerini,

c) Halka açık ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan

anonim ortaklıkları,

ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

d) Kolektif yatırım kuruluşu: Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarını,

e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

f) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması ha-

linde ilgili faaliyet alanı itibarıyla SPL tarafından verilen mesleki yeterliliği gösterir belgeyi,

g) Sınav: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans

verilmesi amacıyla yapılan sınavları,

ğ) Sınav Kurulu: SPL bünyesinde lisans türleri ve sınav konuları ile ilgili öneriler ge-

liştiren ve fiilen sınavların yapılmasından sorumlu olan bağımsız kurulu,

h) Sicil tutma: Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortak-

lıklarda çalışan lisansa tabi personele ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar

ile kamuya açıklanması faaliyetini,
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ı) SPL: Kurul tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda ça-
lışanlara lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları
düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim
Şirketini,

i) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere
kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,

j) Yönetim Kurulu: SPL Yönetim Kurulunu,
k) Yönetim Kurulu Başkanı: SPL Yönetim Kurulu Başkanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisans Türleri, Lisansa Tabi Personel ve Lisans Alma Şartları

Lisans türleri
MADDE 5 – (1) Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlan-

ması halinde alınabilecek lisans türleri aşağıda sıralanmaktadır:
a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı,
b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı,
c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,
ç) Türev Araçlar Lisansı,
d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,
e) Kredi Derecelendirme Lisansı,
f) Konut Değerleme Lisansı,
g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı.
Lisansa tabi personel
MADDE 6 – (1) Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım ku-

ruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve Kanunda
yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul dü-
zenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, 5 inci maddede sayılan lisanslardan bir veya birkaçına
sahip olmak zorundadırlar.

(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası
Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu,
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut
Değerleme Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.

(3) Lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı
olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Ancak, yardımcı olarak çalışılan süre farklı
kurumlarda dahi olsa 3 yılı geçemez.

(4) Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Kurulca tec-
rübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.

Lisans alma şartları
MADDE 7 – (1) Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde me-

zuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en

az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim
düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar

Sınav konularının tamamı
MADDE 8 – (1) Lisanslama sınavlarında yer alan sınav konularının tamamı aşağıda

topluca verilmektedir:
a) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
b) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
c) Sermaye piyasası araçları 1,
ç) Sermaye piyasası araçları 2,
d) Yatırım kuruluşları,
e) Finansal piyasalar,
f) Finansal yönetim ve mali analiz,
g) Genel ekonomi,
ğ) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
h) Ticaret hukuku,
ı) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
i) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
j) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme,
k) Gayrimenkul değerleme esasları,
l) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
m) Muhasebe ve finansal raporlama,
n) Kredi derecelendirmesi,
o) Kurumsal yönetim,
ö) Gayrimenkul mevzuatı.
Lisanslara göre sınav konuları
MADDE 9 – (1) Lisans türlerine göre sınav konuları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı;
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Yatırım kuruluşları,
4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri.
b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
7) Finansal yönetim ve mali analiz,
8) Ticaret hukuku,
9) Muhasebe ve finansal raporlama.
c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
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3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
7) Finansal yönetim ve mali analiz,
8) Ticaret hukuku,
9) Muhasebe ve finansal raporlama,
10) Genel ekonomi,
11) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
12) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.
ç)  Türev Araçlar Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
7) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
8) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.
d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kurumsal yönetim.
e) Kredi Derecelendirme Lisansı;
1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kredi derecelendirmesi.
f) Konut Değerleme Lisansı;
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları.
g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı;
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları,
3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
4) Gayrimenkul mevzuatı.
(2) Sınav konularının alt başlıkları Kurul tarafından belirlenir.
Sınavlarla ilgili muafiyet
MADDE 10 – (1) Uluslararası kabul görmüş, Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuru-

luştan sertifika almış olanların, bu sertifikaya denk gelen lisansı alabilmek için varsa fark sınav
konularına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.
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(2) Bilişim personeli hariç meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri top-
lamı en az 3 yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını; en az 5 yıl olanlar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını, Kredi Derecelendirme Lisansını, Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Lisansını ve Konut Değerleme Lisansını; en az 8 yıl olanlar ise Ser-
maye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını, Türev Araçlar Lisansını ve Gayrimenkul Değer-
leme Lisansını almaya hak kazanırlar. Süreye bağlı olmaksızın Kurul Başkanlığı ve Üyeliği
ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş
olanlar ise tüm lisansları almaya hak kazanırlar. Bu fıkra uyarınca lisans alanlara ilgili lisans-
larla çalışabilmek için başkaca şart aranmaz ve bu Tebliğin lisans yenileme eğitimlerine ilişkin
hükümleri uygulanmaz.

Sınavların yapılması ve başvuru esasları
MADDE 11 – (1) Lisanslama sınavları, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde,

bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak SPL tarafından yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli
sorular sorulur. Sınavlar elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Sınav
başvuru esasları, başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler, sınav şekli, alt konu baş-
lıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar SPL’nin İnternet sitesinde açık-
lanır.

(2) Sınav başvuruları İnternet üzerinden kabul edilir. Sınav giriş belgeleri de yine aday-
lar tarafından İnternet üzerinden alınır. Sınav giriş belgeleri ayrıca sınava katılacak adayların
adreslerine postalanmaz. Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler ya-
pıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce SPL’nin
veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluşun İnternet sitesinde duyurulur. Başvurular, aşağıdaki hu-
suslardan birinin varlığı halinde reddedilebilir:

a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde aranan koşulları taşımaması,
b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,
c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma-

ması.
(3) Sınavların elektronik ortamda yapılması durumunda Sınav Kurulu tarafından farklı

başvuru esasları belirlenebilir.
Sınav notları ve sınav notlarının geçerlilik esasları
MADDE 12 – (1) Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100

üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının
en az 60 olması gerekmektedir. İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının se-
çilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik
ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yük-
seltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür. Not yükseltmek amacıyla
girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Ancak, sınava başvurulduğu halde girilmemesi
durumunda önceki not geçerliliğini korur.

(2) İlk kez girilen sınavın tarihi ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3
yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın tarihinden itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans
almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından almış oldukları
notlar dikkate alınmaz.

(3) Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada
başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans
sınavlarını tamamlamak mümkündür. Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla
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başarılı olunan sınav konularına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitimine ka-
tılmış olmak koşuluyla, daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmez, sadece fark konuların
sınavları alınır. Aynı şekilde, bir lisans almaya hak kazanılmış olunmasa dahi, daha önce her-
hangi bir lisansı almak için girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına, sınav
tarihlerinden itibaren 3 yıl geçmemiş olmak koşuluyla, daha sonraki diğer lisans sınavlarında
tekrar girilmez, sadece fark konuların sınavları alınır.

(4) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları sınavında başarılı
olanlar dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları sınavından da başarılı ol-
muş sayılır.

(5) Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sı-
nırlama yoktur. Ancak, iki sınav arasında en az 60 gün olur.

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 13 – (1) Sınavlara katılan adaylardan;
a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan

anlaşılanların,
b) Sınavda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin,
c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine

imkan tanıyanların,
ç) Sınav kurallarına uymayanların,
sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.
(2) Yukarıda belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir

sınava alınmazlar. Sınavları geçersiz sayılarak 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacak
kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz ede-
bilirler. Bu itirazlar, Kurul tarafından 30 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz
edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü
için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların İnternet’te ilanını izleyen 15 iş

günü içinde İnternet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları Sınav Kurulu 30 iş günü içinde karara
bağlar. Sınav Kurulunun kararlarına karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş günü içinde
Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Kurulu

Sınav Kurulu
MADDE 15 – (1) Gerek sınavın etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak, gerekse sınav

süreci, lisans türleri ve sınav konuları ile ilgili öneriler geliştirmek üzere bağımsız bir Sınav
Kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu 5 üyeden oluşur. Üyeler, Kurul Başkanı tarafından bir başkan
ve bir de başkan vekili belirlenmek suretiyle seçilir. Üyelerin en az 3’ü Kurul meslek personeli
veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişiler arasından seçilir.

(2) Sınav Kurulu üyelerine, SPL tarafından, SPL Yönetim Kurulunca belirlenen ücret
ödenir.

(3) Sınav Kurulu, Sınav Kurulu Başkanının yazılı veya sözlü davetiyle, en az 3 üyenin
katılımıyla toplanır ve en az 3 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.
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(4) Sınav Kurulu üyeleri görevleri süresince ve görevden ayrıldıkları tarihten itibaren
2 yıl boyunca hiçbir şekilde lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimi veremezler.

Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Sınavlar, Sınav Kurulu tarafından yürütülür. Sınav Kurulunun ope-

rasyonel hizmetleri SPL tarafından yerine getirilir. Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Lisans türleri ile ilgili önerilerde bulunmak,
b) Sınavlara ilişkin iş akışını belirlemek,
c) Sınav sorularının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek,
ç) Soru hazırlaması istenecek kişi ve kurumlar ile soruları gözden geçirecek kişileri be-

lirlemek,
d) Soru yazarlarına ödenecek telif ücretini ve gözden geçirme ücretini belirleyerek Yö-

netim Kuruluna sunmak,
e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar için adaylar tarafından ödenecek itiraz ücretini

belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Sınav soru bankasını oluşturmak, soru bankasını oluştururken gerekli görülen hallerde

Kurul meslek personeli, akademisyenler ve ilgili sermaye piyasası kurumlarının temsilcileri
ile çalışmak, bu kişilerle komisyonlar kurmak,

g) Soru bankasının güncellenmesini temin etmek,
ğ) Sınavlara katılacak adaylara yönelik çalışma kitapları oluşturulması amacıyla Kurul

meslek personeli, ilgili sermaye piyasası kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve alanında
uzman diğer kişilerden oluşan komisyonlar kurmak,

h) Sınav soru setlerini düzenleyerek sınava hazır hale getirmek,
ı) Sınav tarihlerini belirlemek,
i) Sınavların yapılacağı şehirleri (sınav merkezlerini) belirlemek,
j) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek ve sınavlar için gerekli güven-

lik önlemlerini almak,
k) Adayların sınava kabulü ile ilgili konularda nihai kararı vermek,
l) Sınav konularını ve sınav sistemini geliştirmek amacıyla önerilerde bulunmak,
m) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını analiz etmek,
n) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.
(2) Yönetim Kurulu, Sınav Kurulunun önerisi üzerine veya ihtiyaç duyulması halinde

lisans türleri, sınav konuları ve sınav soruları ile ilgili konularda çalışmak üzere komisyonlar
kurabilir veya danışmanlık hizmeti alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisans Yenileme Eğitimi, Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi

Lisans yenileme eğitimi
MADDE 17 – (1) Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine ka-

tılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurul tarafından
belirlenir. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluş ta-
rafından düzenlenir.

(2) Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı
tarih esas alınır.

(3) Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz, ancak eğitim süresinin en az
%90’ına katılım zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.
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Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi
MADDE 18 – (1) Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların

lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme
eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

(2) Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen
standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettik-
lerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin
esaslar Kurul tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Sicil

Sicil tutma
MADDE 19 – (1) Lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve

halka açık ortaklıklar, bu kişilerin işe giriş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde SPL’ye bil-
dirimde bulunmak zorundadırlar. Söz konusu kişilerin işten ayrılmaları halinde de, ayrılış ta-
rihinden itibaren yine 10 iş günü içerisinde söz konusu kişileri istihdam eden sermaye piyasası
kurumları ve halka açık ortaklıklar tarafından SPL’ye bildirimde bulunulması zorunludur. Bu
bildirimler Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak
yapılır.

(2) Sicil kaydında tutulacak bilgiler ile bu bilgileri iletmekle yükümlü olacaklar Kurul
tarafından belirlenir.

Sicil kaydı arama zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam ede-

cekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPL’den
talep etmek zorundadırlar.

Kamuya açıklama
MADDE 21 – (1) Sicil bilgilerinden Kurulca uygun görülenler, borsalar ve ilgili diğer

kurum ve kuruluşlara açık tutulur. Sicil bilgilerinin, kamu yararı açısından Kurulca uygun gö-
rülen kısmı, talep edenlere elektronik ortamda ya da yazılı olarak verilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasında 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununun ilgili hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenlemelere uyum ve sır saklama yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) Sınav Kurulu üyeleri, alt komisyon üyeleri ve SPL’ye danışmanlık

hizmeti verenler ile SPL’nin ilgili personeli göreve başlamadan önce bu Tebliğe ve SPL esas
sözleşmesine uyacaklarını, uymadıkları takdirde SPL’nin uğrayacağı zararları karşılayacaklarını
yazılı olarak beyan ederler.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, alt komisyon üyeleri, SPL’ye danışmanlık hizmeti verenler
ve SPL’nin diğer personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla, SPL'ye, ilgililere veya üçüncü kişilere
ait öğrendikleri her türlü kişisel bilgileri ve sırları, mevzuatla izin verilen haller haricinde, her-
hangi bir surette açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere
menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük söz
konusu kişilerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
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Ücretler
MADDE 23 – (1) SPL tarafından alınacak sınav ücreti, lisans belgesi ücreti, sicil tutma

ücreti, lisans yenileme eğitimi ücreti ve diğer her türlü ücret Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenir ve Kurulun onayı ile kesinleşir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 24 – (1) Sınava başvuruda bulunanlar ile sınava katılanların belgeleri en az

10 yıl süre ile saklanır.
Lisans gerektiren unvan ve görevler
MADDE 25 – (1) Kurulun ilgili düzenlemelerinde aksi belirlenmedikçe, sermaye pi-

yasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda ek-1’de belirlenen unvan ve görevlerde veya
bunlara eşdeğer unvan ve görevlerde çalışacak kişilerin, yine ek-1’de belirlenen lisanslara sahip
olmaları gerekmektedir.

(2) Kurulca, ek-1’dekilerin dışında, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık or-
taklıklarda çeşitli unvan ve görevlerde bulunacaklara bu Tebliğde belirtilen lisanslardan bir
veya bir kaçını alma zorunluluğu getirilebilir veya belirlenen lisans alma zorunlulukları kaldı-
rılabilir.

Yabancı belgelerle çalışma hakkı
MADDE 26 – (1) Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa

tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olmaları veya yurt dışında finansal piyasalar
alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer
şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip ek-2’de belirtilen li-
sanslar ile yine ek-2’de belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev
alabilirler. Benzer yabancı belgeler Kurulca değerlendirilir ve bunlarla ilgili görev alma hakları
ilan edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 27 – (1) 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ser-

maye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hak-
kında Tebliğ (Seri: VIII, No: 34) yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce verilen lisans belgelerinin denklik durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş olan lisans-

ların denklik durumu ek-3’teki tabloda verilmiştir.
(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış kişiler lisans belgeleri ile birlikte

SPL’ye başvurmaları halinde, lisans belgelerine denk gelen yeni lisans belgelerini alabilecek-
lerdir.

Daha önce başarılı olunan sınav konularının denklik durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce girilip de başarılı olu-

nan sınav konularının denklik durumu ek-4’teki tabloda verilmiştir.
Daha önce kazanılan lisans alma hakları ve diğer haklar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almaya hak ka-

zanan kişiler, lisans belgelerini almamış olsalar dahi gerekli belgelerle birlikte SPL’ye başvur-
maları halinde, önceki lisanslara denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.

(2) 11/7/2007 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını al-
maya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurum-
larda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.
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Daha önce girilen sınavlarda geçme notları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almak üzere gi-

rilen, ancak bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre başarılı olunamayan ve süre geç-

mesi nedeniyle silinmemiş sınav konularının her birinden alınmış notların 100 üzerinden en

az 50 ve tüm sınav konularından alınmış notların aritmetik ortalamasının da en az 60 olması

durumunda adaylar başarılı sayılır. Bu şartı sağlayamayan adaylar da bu Tebliğin yürürlük ta-

rihinden sonraki sınavlara girerek sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 al-

maları ve tüm sınav konularından aldıkları notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması

durumunda başarılı sayılır.

Daha önce yardımcı olarak çalışan personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans sahibi bir per-

sonele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışan personel de, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uya-

rınca, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en fazla 3 yıl süre ile yardımcı olarak çalışabilir.

Lise mezunu personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lise mezunu olarak li-

sans alanların lisansları geçerliliğini korur. Aynı şekilde, bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce

lise mezuniyetinin yeterli sayıldığı lisans türleri için lise mezunu adayların başarılı oldukları

sınavlar, daha önce lise mezuniyetinin yeterli sayıldığı lisans türlerine bu Tebliğde denk gelen

lisansların denk sınavlarına sayılır ve bu adaylar lise mezunu dahi olsa eksik sınavlarını ta-

mamlayarak denk olan yeni lisansları alabilirler.

Önceden aranan tecrübe şartı

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, Kurumsal Yönetim

Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Konut Değer-

leme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için başvuran ve bu li-

sansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de bu Tebliğden

önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranan tecrübe ko-

şulu aranmaz.

Yatırım kuruluşları personeli ile ilgili geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla aracı kurumlarda

genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak çalışanların son 1 yıldır bu görevde bulun-

maları ve mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip ol-

maları halinde bu kişilerde 25 inci maddede belirtilen lisans şartı aranmaz.

(2) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla aracı kurumlarda çalışan genel müdür ve

genel müdür yardımcıları, kredili işlem sorumluları ile yatırım danışmanlığı faaliyet izni ol-

mayan aracı kurumlar ve mevduat ve katılım bankalarında çalışan araştırma uzmanları ve bun-

ların yöneticileri bu Tebliğ ile getirilen lisans şartlarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3

yıl içinde sağlarlar. Aksi takdirde bu görevlerde çalışamazlar.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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2014 Temmuz Günsüzleri             HARUN 

1200-79 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Ağustos 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29088 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Emel oğlu 1996 Halep D.lu olan 

Feteh Masenu hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 10/06/2014 tarih ve 2014/603 Esas, 2014/608 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur.  6348 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Rıdvan ve Sabah oğlu 1989 Halep D.lu olan 

Ahmet Maglavyu hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 10/06/2014 tarih ve 2014/604 Esas, 2014/609 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur.  6347 

—— •• —— 
Havza Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/5 Tereke 

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke-C.Sav. Teslim İstemli) davası nedeniyle; 

TMK’nın 594/1. maddesi gereğince Giresun ili, Alucra ilçesi, Yükselen Köyü nüfusuna 

kayıtlı 47254073428 TC kimlik nolu müteveffa Fatma YAYLA’nın mirasçılarının mirasçılık 

sıfatlarını bildirmeleri için son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde hak sahiplerinin mirasçılık 

sıfatlarını bildirmeleri, bildirmedikleri takdirde miras sebebi ile istihkak davası açmak hakkı saklı 

kalmak kaydı ile mirasın devlete geçeceği hususu ilan olunur. 6123/2-2 
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3. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Aşağıda Esas ve Karar numarası yazılı hüküm ve kararlar 7201 sayılı Kanunun 29,30 ve 

31.maddeleri gereğince, işbu ilamın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra 

muhataplarına tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği, hükümlü ve sanıkların bu kararlara karşı 

temyiz haklarını kararın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde askeri mahkemeye veya en 

yakın adli merciye verecekleri yazılı dilekçe ile Askeri Yargıtay'da kullanabilecekleri ilanen 

tebliğ olunur. 

 

E. No : 2013/1265 

K. No : 2013/324 

İzin Tecavüzü suçundan hükümlü, Abdurrahman ve Nebahat oğlu, 09.10.1983 Doğ.lu, 

BURSA/Yıldırım Musababa Mah. T.C. 26179454154 Nüf. Kyt.lı, Karaman Buğra ÖZER 

hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Mahkemesinin 04.10.2013 gün ve 2013/1265-324 E.K. sayılı 

kararı ile Davanın Düşmesine karar verilmiştir. 

 
E. No : 2013/1218 

K. No : 2013/291 

İzini Tecavüzü suçundan hükümlü, Sehrettin ve Kibar oğlu, 15.08.1986 Doğ.lu, KARS 

Mrk. Karaçoban Ky. TC.47755373652 Nfs. Kyt.lı Erdal HASAR hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. 

Mahkemesinin 27.09.2013 gün ve 2013/1218-291 E.K. sayılı kararı ile Davanın Düşmesine karar 

verilmiştir. 

 
E. No : 2011/281 

K. No : 2011/173 

Askeri Eşyayı Terk Etmek suçundan hükümlü, Faat ve Serpil oğlu, 06.08.1982 Doğ.lu, 

ORDU/Gülyalı Sayaca Mah. TC. 15686751290 Nfs. Kyt.lı Edip KÜÇÜK'ün 3 ncü Ordu K.lığı 

As. Mahkemesinin 25.04.2011 gün ve 2011/281-173 E.K. sayılı kararı ile 3.0r.K.lığı As. Mah.nin 

18.10.2005 tarihli 2005/81-263 E.K. sayılı kararıyla hükmolunan adli para cezasının 

ertelenmesine dair erteleme kararının düşmesine, hükümlü hakkındaki 825 YTL adli para 

cezasının 765 S.K. 95/2.Maddesi uyarınca infazına karar verilmiştir. 

 
E. No : 2013/29 

K. No : 2013/62 

Firar suçundan sanık, Bekir ve Seher oğlu, 26.02.1979 Doğ.lu, TOKAT/Başçiftlik 

Karacaören Mah. TC.30769788086 Nfs. Kyt.lı, Özkan KOÇAN hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. 

Mahkemesinin 19.04.2013 gün ve 2013/29-62 E.K. sayılı kararı ile 1 yıl 3 ay hapis, Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar 

verilmiştir. 

 
E. No : 2013/200 

K. No : 2013/215 

Firar suçundan sanık, Şakir ve Emine oğlu, 12.11.1991 Doğ.lu, İSTANBUL/Ataşehir 

İçerenköy Mah. TC.23027130772 Nfs. Kyt.lı, Öner ARTUÇ hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. 

Mahkemesinin 16.09.2013 gün ve 2013/200-215 E.K. sayılı kararı ile 5 ay hapis Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar 

verilmiştir. 

 
E. No : 2013/223 

K. No : 2013/16 

Firar suçundan hükümlü, Hayati ve Emine oğlu, 12.05.1983 Doğ.lu, SAMSUN/Terme 

Erenköy Ky. TC.47638740380 Nfs. Kyt.lı, Cihangir KURU hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. 
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Mahkemesinin 19.02.2013 gün ve 2013/223-16 E.K. sayılı kararı ile 6.000.TL. adli para cezası ile 

cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

 
E. No : 2013/519 

K. No : 2013/138 

Mehil İçi Yakalanmakla Son Bulan Firar suçundan sanık, Sıdkı ve Leyla oğlu, 10.10.1991 

Doğ.lu, KIRŞEHİR/Çiçekdağı Demirli Ky. T.C. 43291592656 Nüf. Kyt.lı, Çağrı ERDOĞAN 

hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Mahkemesinin 18.07.2013 gün ve 2013/519-138 E.K. sayılı 

kararı ile 20 gün hapis Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Sanığın 5 yıl denetim 

süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

 
E. No : 2013/471 

K. No : 2013/433 

Firar suçundan sanık, Talat ve Ferize oğlu, 22.01.1983 Doğ.lu, ÇANKIRI/Ilgaz Belsögüt 

Mah. T.C. 34768203328 Nüf. Kyt.lı, Ferhat KAHRIMAN hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. 

Mahkemesinin 19.12.2013 gün ve 2013/471-433 E.K. sayılı kararı ile 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 

cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

 
E. No : 2013/519 

K. No : 2013/138 

Mehil İçi Yakalanmakla Son Bulan Firar suçundan sanık, Sıdkı ve Leyla oğlu, 10.10.1991 

Doğ.lu, KIRŞEHİR/Çiçekdağı Demirli Ky. T.C. 43291592656 Nüf. Kyt.lı, Çağrı ERDOĞAN 

hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Mahkemesinin 18.07.2013 gün ve 2013/519-138 E.K. sayılı 

kararı ile 20 gün hapis Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Sanığın 5 yıl denetim 

süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

 
E. No : 2013/652 

K. No : 2013/482 

İzin Tecavüzü suçundan sanık, Hüseyin ve Hatice oğlu, 01.01.1979 Doğ.lu, 

AĞRI/Doğubayazıt Hallaç Ky. T.C. 26680044202 Nüf. Kyt.lı, Talip OKAY hakkında 3 ncü Ordu 

K.lığı As. Mahkemesinin 26.12.2013 gün ve 2013/652-482 E.K. sayılı kararı ile 1 yıl 3 ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

 
E. No : 2013/677 

K. No : 2013/188 

İzin Tecavüzü suçundan sanık, Varis ve Fayze oğlu, 28.01.1992 Doğ.lu, RİZE/İyidere, 

Hazer Mah. T.C. 45574775688 Nüf. Kyt.lı, Emre YAĞCI hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. 

Mahkemesinin 26.08.2013 gün ve 2013/677-188 E.K. sayılı kararı ile 10 ay hapis Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar 

verilmiştir. 

 
E. No : 2013/760 

K. No : 2013/488 

İzin tecavüzü, Yakalanmakla Son Bulan Mehil İçi Firar ve Firar suçlarından sanık, Recep 

ve Şükriye oğlu, 23.01.1987 Doğ.lu, TEKİRDAĞ Mrk. Aşağıkılıçlı Ky. T.C. 42127405634 Nüf. 

Kyt.lı, Sefer KÜÇÜKYORULMAZ hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Mahkemesinin 26.12.2013 

gün ve 2013/760-488 E.K. sayılı kararı ile 6.000 TL. + 6.000 TL. + 1.000 TL. + 6.000 TL. adli 

para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 6587 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2013/291 

KARAR NO : 2013/645 

KARAR TARİHİ : 02.12.2013 

SUÇ TARİHİ : 25-26.05.2012 

SUÇ : Türk Silahlı Kuvvetlerini Alenen Aşağılama, Zincirleme Üste 

Hakaret ve Kasten Yaralama 

SEVK MADDESİ : As.C.K.nun 130/1, 130/3, 85/1, TCK'nın 86/2 ve 117/1 43/1-2, 63, 

maddeleri 

MAĞDUR KİMLİĞİ : Adıgüzel ATEŞ, (T.C.No.30781779642) Haydar ve Hatice oğlu, 

1984 doğumlu, Sivas Yıldızeli Yassıkara Köyü nüfusuna kayıtlı. 

Sivilde; Fevzi Çakmak Mah. Fatih Cad. No. 20/2 Bağcılar 

İstanbul'da oturur. 

HÜKÜM ÖZETİ: 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Alenen Aşağılama, Zincirleme Üste Hakaret ve Kasten 

Yaralama suçundan sanık Barış ÖZKAN hakkında 25-26.05.2012 tarihinde işlediği suçtan 

mahkemece As.C.K.nun 130/1, 91/2, 85/1, 62, 50/1-a, 52/2, 52/4, 43/1-2 ve 353 S.K'nun 9, 19, 

19, ve 176 maddeleri uyarınca 1. 1500 TL. Adli Para Cezası, 2. 6000 TL. Adli Para Cezası, 3. 

3000 TL. Adli Para Cezası, 4. 1860 TL. Adli Para Cezası, 5. Görevsizlik ve 6. Görevsizlik kararı 

sanığın ve mağdurların yokluğunda verilmiş olup, verilen bu kararda katılan sıfatını alabilecek 

şekilde suçtan zarar görmüş olan mağdur Adıgüzel ATEŞ'in, sanık Barış ÖZKAN hakkında 

verilen kararı temyiz etme hakkının bulunduğu, ayrıca bu kararı, temyiz etmek istemesi halinde; 

kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde, Askeri Mahkemelere veya 

Adliye Mahkemelerine verecekleri yazılı dilekçe ile veya ASYUK'nın 196/1, 197/2,3,4 ve 

209'uncu maddesindeki düzenleme gereğince, kanun yoluna başvurmanın askeri mahkeme veya 

askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlemesi için yapılacak bir beyan ile de 

temyiz hakkını kullanabileceği, mahkemece verilen bu kararı, mağduru tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince 

hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş 

sayılacağı, iş bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe 

ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur. 

 6574/1 

————— 
ESAS NO : 2012/580 

KARAR NO : 2012/397 

KARAR TARİHİ : 20.12.2012 

SUÇ TARİHİ : 21.02.2012 

SUÇ : Üste Fiilen Taarruz Etmek ve Asta Müessir Fill 

SEVK MADDESİ : As.C.K.nun 91/1 ve 117/1 maddeleri 

MAĞDUR KİMLİĞİ : Ömürcan YILMAZ, (T.C. No. 28282614272) Orhan ve Ayfer 

oğlu, 25.11.1990 doğumlu, Erzurum Çat Sarıkaya Köyü nüfusuna 

kayıtlı. Terhisinde; Güzeltepe Mah. Avcı Sok. No. 26/2 

İstanbul'da oturur. 
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HÜKÜM ÖZETİ: 

Üste Fiilen Taarruz suçundan sanık Aliş AKÇA hakkında 21.02.2012 tarihinde işlediği 

suçtan mahkemece As.C.K.nun 91/1. 8,10 ve 47/a (az vahim hal) T.C.K.nın 29 ve 62, maddeleri 

uyarınca iki ay on beş gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Seçenek Yaptırımlara 

Çevrilmesine, Ertelenmesine ve Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Yer Olmadığına, 

kararı sanıkların yokluğunda verilmiş olup, Askeri Mahkemenin 20.12.2012 gün ve 2012/580-397 

Esas ve karar sayılı kararında katılan sıfatını alabilecek şekilde bir birlerine atılı suçtan zarar 

görmüş olan mağdur sanık Aliş AKÇA hakkında verilen yukarıdaki hükmü, katılan sıfatını 

alabilecek şekilde bir birlerine atılı suçtan zarar görmüş olan mağdur sanık Ömürcan YILMAZ'ın, 

diğer sanık Aliş AKÇA hakkında verilen kararı da temyiz etme hakkının bulunduğu, ayrıca bu 

kararı, temyiz etmek istemesi halinde; kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde, Askeri Mahkemelere veya Adliye Mahkemelerine verecekleri yazılı dilekçe ile veya 

ASYUK'nın 196/1, 197/2,3,4 ve 209'uncu maddesindeki düzenleme gereğince, kanun yoluna 

başvurmanın askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak 

düzenlemesi için yapılacak bir beyan ile de temyiz hakkını kullanabileceği, mahkemece verilen 

bu kararı, mağdur sanığı tüm aramalara rağmen, mağdur sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı 

ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 

sayılı Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve 

Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz 

yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur. 6574/2 

—— • —— 
Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/1105 

KARAR NO : 2014/742 

SANIĞIN KİMLİĞİ : Ahmet ŞAHİN (T.C. Kimlik Nu: 40195974144); Murtaz ve 

Zübeyde oğlu, 1986 doğumlu, Samsun/Çarşamba İlçesi Alibeyli 

Köyü nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : Firar 

SUÇ TARİHLERİ : 29.11.2011-10.02.2013 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 18.09.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık terhisli İs. Er Ahmet ŞAHİN'in 29.11.2011-10.02.2013 tarihleri arasında firar 

suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de; 

Unsurları itibarı ile oluşmayan müsnet suçtan CMK'nın 223. Maddesi uyarınca sanığın 

BERAATINA, 

CMK'nın 141 inci maddesi uyarınca tazminat isteme hakkı olduğu hususunun sanığa 

bildirilmesine, 

ASKERİ SAVCILIĞIN TALEBİNE UYGUN SANIĞIN YOKLUĞUNDA, karar verildi. 

Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195 - 196 ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın Sanığa, 

Askeri Savcıya ve Komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu 

maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya 

da sanık ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye 

verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz 

edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği 

alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 6578 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/812 

KARAR NO : 2014/153 

SANIK KİMLİĞİ : Şevki ALTÜN (T.C. No: 29011735176); Musa ve Remziye oğlu, 

01.01.1989-İskenderun doğumlu, Hatay/İskenderun İlçesi Gültepe 

Köyü nüfusuna kayıtlı. 

SUC : İZİN TECAVÜZÜ 

SUC TARİHİ : 12.03.2012 - 28.11.2012 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 13.03.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Şevki ALTÜN'ün 12.03.2012-28.11.2012 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K'nun 66/1-b maddesi gereğince takdiren bir yıl hapis 

cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA. 

5271 sayılı CMK'nin 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları 

oluştuğundan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.nun 231/8.maddesi gereğince 

takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE 

DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, 

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri 

bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim 

süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün 

açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi), 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine, 

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının 

istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya devam edilmesine, 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA, SANIK MÜDAFİNİN 

YÜZÜNE KARŞI karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri 

gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 

sayılı kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu 

komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da 

herhangi mahkemeye verebileceği karara itiraz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile veya 

dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yoluna başvurabileceği 

alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 6589 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VAGON MUHTELİF BORULARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/96231 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 26 kalem Vagon Muhtelif Boruları, teknik şartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01/09/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

01/09/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7314/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 0,91.-TL ile en çok 1.786.046,85.-TL arasında değişen; 

20/08/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00.-TL en çok 

100.000,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Kimyasal madde, Kumaş ve deri 

malzemesi, Motor, Rulo kağıt, Cep Telefonu ve aksamları, Pipo, Tütün Tabakası, Oto aksamı, 

Alyan Anahtar, Ahşap palet, Konteyner, Metal Taşıma kasası, Güvenlik kiti, Petrol Türevi 

Solvent ve Lastik vb.) 58 grup eşya açık artırma suretiyle Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale 

Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 

21/08/2014 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 7311/1-1 
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TARIM ALANLARI GÖZLEM VE RAPORLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

“Tarım Alanları Gözlem ve Raporlama Sistemi Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

2003/6554 sayılı Kararnamenin 20. Maddenin a bendi gereğince pazarlık usulüyle ihale 

edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/95837 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6949 - 0212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu : Tarım alanlarında bitkilerin boy ve spektral ışın 

yansıtma özelliklerinin yanı sıra büyümeyi etkileyen 

fiziksel faktörleri ölçen ve bir merkezdeki veri 

tabanına aktaran sistemin sahadaki mevcut 300 adet 

“Zirai–meteorolojik-fenolojik gözlem istasyonu”na 

işbu ihale kapsamında 70 adet ekleme yapılacaktır. 

Her bir zirai-meteorolojik-fenelojik istasyon tüm 

yazılım, donanım, yer tespit çalışmaları, kurulum, test, 

devreye alma ve garanti özellikleri ile birlikte anahtar 

teslimi olarak tedarik edilecektir. 

b) Miktarı : 70 Adet İstasyon 

c) Yapılacağı yer : İstasyonlar kuruldukları illerdeki proje saha uygulama 

noktalarında proje yönetim personeline teslim 

edilecektir. 

d) Süresi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 6 aydır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi, Maslak/İstanbul 

b) Tarihi ve saati : 28.08.2014 Perşembe günü, saat: 11.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  

4.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif başvurusu kapsamında sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu, 

4.1.6. İdari şartnamenin 7’inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

4.1.8. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi  

4.1.9. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi 

4.1.10. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel 

sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul 

edilen, en az teklif edilen bedelin % 20’si oranında benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.1.11. Benzer iş tanımı: İstasyonların her birinde 8 ayrı tipte alıcı/verici sistemi ya da 

ölçüm duyargasının uzaktan okunduğu veya yönetildiği meteoroloji istasyonu, baz istasyonu veya 

zirai-meteorolojik-fenolojik istasyonlar. 

4.1.12. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 

işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde 

bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini 

İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili 

sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yüklenici kullanılması halinde 

de teknik ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan 

yüklenicidir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dokümanı 200.- TL bedelle satın 

alınabilir. 

6.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - İhale zarfı, ihale tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7382/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KAZAN İZOLASYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

GEREKLİ MALZEMELERİN İMALI/TEMİNİ VE SEAŞ’A TESLİMİ İŞİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü kazan izolasyonlarında 

kullanılmak üzere gerekli malzemelerin imali/temini ve SEAŞ’a teslimi işi açık ihale usulü ile 

kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (236) 613 19 83 - 612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi  : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Taş Yünü   8400 m2 

  Galvaniz Sac   6500 m2 

  Kutu Profil   8500 m 

  Lama   4000 m 

  Vida 65000 adet 

  Kılçık Teli 12500 m 

b) Yapılacağı Yer : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 takvim 

günüdür.  

d) Dosya No : 34 SEAS 14/86 2014/94122 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 29.08.2014 Cuma günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Ambarı 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 75,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 75,00TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 29.08.2014 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 
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6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.  

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9.1 - İstekliler, imalatçı iseler “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” belgesine sahip 

olacaklar ve teklif verirken belgenin aslını veya noter onaylı suretini teklif dosyasına 

ekleyeceklerdir. İstekliler bayii iseler, “imalatçının bayilik belgesine” sahip olacaklar ve teklif 

verirken belgenin aslını veya noter onaylı suretini teklif dosyasına ekleyeceklerdir. 

9.2. İstekliler, taş yünü için TS EN 13501-1 e göre A sınıfı standarda sahip olduğunu 

gösteren, söz konusu belgeyi vermeye yetkili kuruluştan aldığı belgeyi teklif dosyasına 

ekleyeceklerdir. 

9.3. İstekliler, taş yünü için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında CE 

belgesine sahip olmalıdır. Tekliflerinde Yetkili kuruluştan aldıkları CE belgesinin noter onaylı 

yada aslı gibidir olan suretini teklif dosyasına ekleyeceklerdir. 

9.4. İstekliler, tasarım ve özelliklerle ilgili diğer dokümanlarını teklif dosyasında 

sunacaklardır.  

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 7308/1-1 

—— • —— 

1 M³ LÜK SÜLFÜRİK ASİT TANKI SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:   

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde kullanmak üzere 1 m³ lük Sülfürik asit tankı kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 

5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 

konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 28 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate kadar 

kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 7307/1-1 
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FABRİKAMIZ ÇİFTÇİ DİNLENME BİNASI 2014/2015 KAMPANYA 

DÖNEMİ SÜRESİNCE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Çiftçi Dinlenme Binasının 2014/2015 kampanya dönemi süresince Kiraya 

verilmesi işi Açık İhale usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 MERKEZ/ 

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 3862216130 - 3862216138 

c) Elektronik posta adresi : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının 

    görülebileceği adres  : Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

2 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir 

b) Tarihi ve saati : 25.08.2014 - 14:00 

c) İşin Süresi : 2014/2015 kampanya dönemi süresince 

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: 

a - Teklif vermeye yetkili Gerçek veya Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri veya 

imza beyannamesi 

b - Bağlı bulunduğu Oda veya Sanayi Odası Belgesi 

c - Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi 

d - İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi 

e - Vekaleten ihaleye katılması halinde Noter Onaylı Vekaletname 

f - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

g - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

5.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

5.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

7 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.  

10 - İhalede, gerektiğinde açık artırma ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya 

kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7402/1-1 
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SU ARITMA SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TAMİR VE 

BAKIMININ YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Su arıtma sisteminin iyileştirilmesi için tamir ve bakımının yapılması Hizmet Alımı 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/97487 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız, Su arıtma sisteminin iyileştirilmesi için 

tamir ve bakımının yapılması işidir. Söz konusu işin 

ayrıntıları teknik şartnamede belirtilmiştir.  

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : İşe Başlama Tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 26.08.2014 Salı Günü - Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - Teklif sahipleri, işin ifasında kullanacağı malzeme, cihaz, ekipman, araç ve 

gereçlere ait ISO 9001 veya benzer Kalite Yönetimi Belgesi ile CE uygunluk belgesini teklif 

dosyalarında sunmak zorundadır. İstenilen belgelerin eksik olması durumunda teklifleri 

değerlendirilme dışı bırakılacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Akçaağıl Köyü Şeker 

Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR adresinde görülebilir ve TL. 59,00- (Ellidokuz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 

verilecektir.  

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

12 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7401/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNUNA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 44,51.- TL. ile en çok 765.600,00- TL. arasında değişen; 

19/08/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5.- TL., en çok 

76.560.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede belirtilen Muh. cep telefonları ve aksamları, Muh. 

elektronik eşya, depo, kereste, araç lastiği, tank temizleyici, güneş gözlüğü, gözlük camı, dişçilik 

malzemesi, hırdavat, battaniye vb. olarak satışa sunulan 41 grup cinsi eşya; açık artırma suretiyle, 

Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) 

Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer 

salonunda 20/08/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7403/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere)  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir 

dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını 

gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Yardımcı Doçentler için 4 takım) 

dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yardımcı Doçent 2 

 7380/1-1 
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Başbakanlıktan: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 

“Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) 3056 sayılı Kanun’un 35 inci 

maddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen 

toplam seksen (80) adet Sözleşmeli Personel alımı için giriş sınavı yapılacaktır. 

 

LİSANS PROGRAMLARI ADEDİ 

1 

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı, 

Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği, 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Türkçe 

Öğretmenliği  

40 

2 
Restorasyon, Geleneksel Türk El Sanatları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma ve Onarım, Cilt, Sanat Tarihi 
30 

3 
Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, 

Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları  
10 

 

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

haiz olmak, 

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Yukarıdaki tabloda 

yer alan Lisans Programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından birisinden mezun olanların kabul edilmesini, 

3 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türlerinden 

yukarıdaki tablonun 1,3 maddelerinde yer alan Lisans Programlarından 70 ve üzerinde puan 

almak kaydıyla; Ayrıca tablonun 2 maddesinde yer alan Lisans Programı mezunlarından puan 

baraj şartı aranmaksızın müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 

neticesinde, yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak üzere alınacak toplam 

Sözleşmeli Personel sayısının altı (6 ) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana 

sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır), 

4 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, 

5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya 

vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, 

6 - Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri belirtilen 

sürede kuruma vermiş olmak. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ 

Adaylar başvurularını (18-29/08/2014) tarihleri arasında 29 Ağustos 2014 Cuma günü 

mesai bitimine kadar http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet 

adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda 

yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve 
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adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip 

Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit 

edilen adayların listesi (02/09/2014) tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve 

http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da 

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye 

hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna 

ilave olarak aşağıdaki belgeleri (03-12/09/2014) tarihleri arasında (saat 9.30-17.00) Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3 Yenimahalle/ANKARA adresine 

kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, 

kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER 

1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul 

mezunları için denklik belgesi), 

2 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, 

orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi 

hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, e-posta adresinin, iş 

ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali 

olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu (http://www.basbakanlik.gov.tr ve 

http://www.devletarsivleri.gov.tr) adreslerinden temin edilebilecektir,  

3 - KPSS Sonuç Belgesi Çıktısı. 

Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

a - Bu ilanda yer alan tablonun 1 ve 3 maddelerindeki Lisans programlarından mezun olup 

sınava girmeye hak kazanan adaylar, Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma 

ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında yazılı sınava ve Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür ve muhakeme, kavrayış, 

ifade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Personelin uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava 

tabi tutulacaklardır.  

b - Bu ilanda yer alan tablonun 2 maddesindeki Lisans Programı mezunlarına Eski Türkçe 

(Osmanlıca) ve Restorasyon (belgelerin kimyevi durumu, fiziki yıpranmışlık oranlarının tespiti ve 

giderilmesi)konularında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı 

İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da uygulamalı sınav yapılacaktır. 

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ 

Bu ilanda yer alan tablonun 1 ve 3 maddelerindeki Lisans programı mezunlarından sınava 

girmeye hak kazananlar (15/09/2014) tarihinde yazılı sınav, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik 

Yerleşkesi: Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sokak No: 2 Keçiören/Ankara (Tel: 0 312 3230134) 

adresinde saat 14:00’te yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar için sözlü sınav           

(16-19/09/2014) tarihlerinde saat 09:30’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Gayret Mahallesi 

95. Sokak No: 3 Yenimahalle/ ANKARA) hizmet binasında yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye 
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hak kazanan adaylar (15/09/2014) tarihinde yazılı sınavın yapılacağı adreste giriş belgesi ve nüfus 

cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce 

hazır bulunacaklardır. 

Ayrıca bu ilanda yer alan tablonun 2 maddesindeki Lisans programı mezunlarından sınava 

girmeye hak kazanan adaylar puan baraj şartı aranmaksızın ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 

2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en yüksek puan alan adaydan 

başlayarak sıralama yapılmak kaydıyla ataması yapılacak Sözleşmeli Personel sayısının en fazla 

altı (6) katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevki Kağıthane/İSTANBUL da 

Osmanlıca ve Restorasyon (belgelerin kimyevi durumu, fiziki yıpranmışlık oranlarının tespiti ve 

giderilmesi) konusunda uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Adaylar (22-24/09/2014) tarihlerinde 

saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi 

gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Adayların sözlü sınava katılabilmesi için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve 

üzeri puan almaları gerekmektedir. 

Yazılı sınavı kazanan yukarıdaki tablonun 1 ve 3 maddelerinde yer alan adayların listesi 

(15.09.2014) tarihinde http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde 

ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3 hizmet binası girişinde 

duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınavlara katılanların, sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav 

Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla 

ortalamasının 70 puan olması gerekir. 

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan 

adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış 

kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen 

adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan 

daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr 

adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 

“Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca 

herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar 

müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan 

adayların, bu görevlerinde aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme 

hakkı saklıdır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlanen duyurulur. 7241/2-2 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/adresinden ulaşılabilir)  

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); 

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite 

Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en 

az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve 

bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları 

kabul edilmez. 

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce 

yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve 

Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 

2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları 

gerekmektedir.) 

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce 

yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları 

dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki 

belgeler de yer alacaktır: 

- Özgeçmiş ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 

- Onaylı dil belgesi, 

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim 

edeceklerdir.  

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
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 ALAN PROF. DOÇ. Y. DOÇ. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Fizik Bölümü Katıhal Fiziği (Kuantum Bilgi 

Kuramı) 
1 - - 

Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği (Lazer 

ve Terahertz Uygulamaları) 
- 1 - 

Biyoloji Bölümü Nörobiyoloji 1 - - 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

Bölümü 

Havacılık ve Uzay Yapıları ve 

Malzemeleri Mekaniği, 

Mikromekanik, Hesaplamalı 

Katı Cisim Mekaniği 

- - 1 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Elektronik 1 -  

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Güç Sistemleri - - 1 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Elektrik Makinaları ve Güç 

Elektroniği 
- - 1 

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ 

Sağlık Bilişimi ABD Moleküler Biyoloji, Sistem 

Biyolojisi ve Biyoenformatik 
- 1 - 

 7248/1-1 

—— • —— 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 11.07.2013 tarih ve 2013/41-30 sayılı kararı ile; 

9420059868 vergi numaralı IŞIK İLETİŞİM TELEVİZYON VE YAY. A.Ş. unvanlı kuruluşun, 

2013 yılı Şubat ayında elde ettiği ticari iletişim gelirine ait “Ticari İletişim Geliri Beyannamesi”ni 

son verilme tarihi olan 20.03.2013 tarihine kader vermediğinin tespit edilmesi üzerine, kuruluş 

hakkında; 6112 sayılı Kanunun 42’nci maddesinin beşinci fıkrasındaki; “Üst Kurul tarafından, 

üçüncü fıkra uyarınca verilmesi gereken beyannameyi süresinde vermeyen medya hizmet 

sağlayıcı kuruluşlar hakkında beşbin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirlenen bilgi verme ve 

ibraz yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen veya eksik getiren medya hizmet sağlayıcı 

kuruluşlar ile ticari iletişim gelirinin elde edilmesine aracılık yapanlar hakkında, onbin Türk 

Lirası tutarında idari para cezası kesilir. Bu fıkra uyarınca kesilecek ceza, radyo kuruluşları 

hakkında yüzde elli oranında uygulanır. “Hükmü uyarınca ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince 2013 yılı yeniden değerleme oranında artırım 

yapılarak belirlenen 5.390,00 TL (Beşbinüçyüzdoksan Türk Lirası) idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Üst Kurul kararı uyarınca, 5.390.00 TL tutarındaki İdari para cezasının tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 

84000 100 1762 00 999999 5001 no’lu hesabına “6112 sayılı Kanunun 42’nci maddesine göre 

ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin 

dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava 

açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil 

edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna 

müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari 

para cezasının 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine 

gönderileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29, 30 ve 31’inci maddelerine göre ilanen tebliğ 

olunur. 7330/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 2104 ada, 7 parsel üzerindeki 609934 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail ZENGİN 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6998, Oda Sicil No: 16378), 

Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil 

No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda 

Sicil No: 10238), Yasin AKÇAY (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64235) ve 

Selçuk BALCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73127) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 

sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6296 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/1/1-1 

————— 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Merkez İlçesi, 515 ada, 17 parsel üzerindeki 655911 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin 

ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali 

CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No:14189), Halil 

KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil 

No:34719), Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 

28870 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6297 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Merkez İlçesi, 426 ada, 5 parsel üzerindeki 606758 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin 

ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali 

CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No:14189), Halil 

KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil 

No:34719), Tuğrul KUM (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) ve Harun 

BAKKAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60545) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 

28870 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6298 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/3/1-1 

————— 

Model Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 98 pafta, 809 ada, 15 parsel üzerindeki 881237 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 609554 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 

Odasına kayıtlı 645 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Model Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Ünsal ÇİDAM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:13339, Oda Sicil No:6073), Hakkı Erdem ALTUNBOZAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:16176, Oda Sicil No:27561) ve Nevzat KARABULUT’un (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23652) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6299 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/4/1-1 

————— 

BMM Birleşik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Silivri İlçesi, 1518 ada (Eski 97 ada), 1 parsel (Eski 265 parsel) üzerindeki 

514575 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 444680 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 28 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BMM Birleşik Yapı Denetim 
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Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Filiz ÖLÇER (Mimar, Proje Ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9530, Oda Sicil No:6962), Kadir SOYDAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:13807, Oda Sicil No:43130), Nilay ÖNER (Makina Mühendisi, Proje Ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 8165, Oda Sicil No:25111), İlyas AKAR (Makina Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:54284), Sinan HORATA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:84159) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6300 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/5/1-1 

————— 

223737 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Bilkent Yapı 

Denetim A.Ş. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 

02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Celalettin NARİN (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10786, Oda Sicil No: 6160) hakkında uygulanan denetim 

faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 31.07.2014 

tarihli ve 6301 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/6/1-1 

————— 

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555816 YİBF (A Blok)  nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına 

kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.07.2014 

tarihli ve 6302 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/7/1-1 

————— 

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF (B Blok) nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi ile 6.maddesinin 4.fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Safinaz KUZUCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720), Bora TOKAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 11396, Oda Sicil No: 8555), Ömer Ali ACAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399), Ragıp ÇETİN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12212, Oda Sicil No: 18993), Ramazan 

CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7741, Oda Sicil No: 11663) ve 

Mustan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60554) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 
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süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.07.2014 

tarihli ve 6303 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/8/1-1 

————— 

Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF (C Blok) nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) fıkrası, Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi ile 6.maddesinin 4.fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Safinaz KUZUCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720), Bora TOKAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 11396, Oda Sicil No: 8555), Ömer Ali ACAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399), Ragıp ÇETİN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12212, Oda Sicil No: 18993), Ramazan 

CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7741, Oda Sicil No: 11663) ve 

Mustan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60554) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 31.07.2014 tarih ve 6302 sayılı, 

31.07.2014 tarih ve 6303 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici 

olarak durdurulmuş olan, 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 

8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6304 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/9/1-1 

————— 

Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6604 ada, 5 parsel üzerindeki 261418 YİBF (A Blok) nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56671 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Fahrettin SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 6510, Oda Sicil No:12027), Ali VURAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

6422, Oda Sicil No: 9293), Koray ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

61681) ve İbrahim Deniz ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

58874) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6305 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Oba Belediyesi, 2770 parsel üzerindeki 118129 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7087 Ticaret Sicil No ile Alanya 

Ticaret Odasına kayıtlı 140 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali Suat UZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 2162, Oda Sicil No:15999), Nurittin CANTÜRK (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5479, Oda Sicil No: 8444), Abidin BAŞKURT 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8935, Oda Sicil No: 19369), 

Dilaver EKŞİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7470, Oda Sicil 

No: 11484), Güven YALÇINKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 2165, Oda Sicil No: 14266), Ali AYAYDINGİL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:61385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.10.2011 tarihli ve 

28085 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6306 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/11/1-1 

————— 

Kocaeli MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi,  111 ada, 18 parsel üzerindeki 685814 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 2607 Ticaret Sicil No ile Körfez Ticaret Odasına kayıtlı 831 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kocaeli MTM Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya 

yetkilisi Razinihan HACET (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14928), Serbülent 

KOÇ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33922), 

 sorumlu denetim elemanları Mehmet Mustafa Yener ÖNCEL (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14122, Oda Sicil No: 5915), Haluk GÖZTEPE (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10738, Oda Sicil No: 16692), Sedat Yavuz 

ALIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1623, Oda Sicil No: 15966), İsmail 

ÖZÖNER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11883, Oda Sicil 

No:7487), İrfan KOLAYLI (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:12871, Oda Sicil No:19810), Zafer YAPRAKÇI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:63746), Razinihan HACET (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14928), 
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Ünal AKTAŞ (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 6105), Yılsev YILDIZ 

(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50415) ve Serbülent KOÇ’un (Elektrik 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Odası Sicil No: 33922) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6307 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7328/12/1-1 

————— 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2184 dosya nolu ACARLAR Yapı Denetim Ltd. Şti., 778 

dosya nolu DEMİREFE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 616 dosya nolu SAR-AR Yapı Denetim Ltd. 

Şti.,  

Bilecik ilinde faaliyet gösteren 1479 dosya nolu BİLECİK KURULUŞ Yapı Denetim Ltd. 

Şti., 

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1236 dosya nolu MERSİN TROY Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Batman ilinde faaliyet gösteren 1146 dosya nolu TREND-GRUP Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 519 dosya nolu SECİYE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine 

ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarih ve 6358 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 7329/1/1-1 

————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 31.07.2014 tarih ve 6360 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

Bolu ilinde faaliyet gösteren 320 dosya nolu BOLU Yapı Denetim Müh. Hiz. ve Müş. 

Ltd. Şti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 427 dosya nolu YENİ İLKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1279 dosya nolu YOZGAT ERGİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

İzmir ilinde faaliyet gösteren 586 dosya nolu EFEDEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1671 dosya nolu BALIKESİR EMİR Yapı Denetim Ltd. 

Şti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 366 dosya nolu TERCİH Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2173 dosya nolu DCD Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7329/2/1-1 
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T.C. Kimlik No. 20116172088  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/193459 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TÜLOMSAŞ; Türkiye Lokomotif 

ve Motor Sanayi A.Ş. 
İl/İlçe Eskişehir 

Adresi Ahmet Kanatlı Caddesi Tel-Faks 0222 224 00 00 - 225 72 72 

Posta Kodu 26490 E-Mail tulomsas@tulomsas.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Tavaslı - Safran İklimlendirme Isıtma 

Soğutma Yedek Parça Otomotiv 

Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Mustafa Tavaslı 

Adresi 
7407/2 Sokak No: 7 Pınarbaşı- 

Bornova/İZMİR 

7407/2 Sokak No: 7 Pınarbaşı- 

Bornova/İZMİR 

T.C. Kimlik No.  23513353050 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7370452290  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ege Bölgesi Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
123411  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7390/1-1 



Sayfa : 328 RESMÎ GAZETE 14 Ağustos 2014 – Sayı : 29088 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

  17.00.1294 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2014/76 Toplantı Yeri: 

Karar Tarihi No : 25.02.2014/1438 ÇANAKKALE 

 

Çanakkale İli, Merkez, Cevatpaşa Mahallesinde bulunan, Kentsel Sit Alanı dışında tescilli 

taşınmaz bitişiğinde yer alan, özel mülkiyete kayıtlı, 22 ada, 22 parseldeki taşınmazın tescil 

edilmesi talebine ilişkin; ilgilisinin 18.02.2013-11.05.2013-17.06.2013-21.08.2013-10.09.2013 

tarihli başvuruları, Çanakkale Valiliği, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 05.12.2013 

gün/2229 sayılı yazısı ve ekleri, Çanakkale Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

KUDEB'nun 17.01.2014 gün/805 sayılı yazısı ile uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Merkez, Cevatpaşa Mahallesinde bulunan, Kentsel Sit Alanı dışında tescilli 

taşınmaz bitişiğinde yer alan, özel mülkiyete kayıtlı, 22 ada, 22 parseldeki taşınmazın 2863 sayılı 

Yasanın 6.ve 7.maddeleri kapsamında tespit ve tescil kıstaslarını taşıdığı, cephe karakteristiği ile 

özellikleri açısından dönem özellikleri gösteren özgün nitelikli bir yapı olduğu anlaşıldığından 

sivil mimarlık örneği yapı olarak tescil edilmesine; koruma grubun 2. grup olarak belirlenmesine; 

05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında hazırlanacak rölöve ve restitüsyon 

projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 21.05.2014-89 Toplantı Yeri: SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 21.05.2014-1799 

Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Cuma Köyü, 214 ve 217 parsel sınırları içerisinde kalan 

Hamam kalıntısının tescil istemine ilişkin Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

16.01.2014 gün ve 139 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşlerini içeren Samsun Vakıflar 

Bölge Müdürlüğünün 07.02.2014 gün ve 385 sayılı yazısı; Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 14.02.2014 gün ve 820 sayılı yazısı; Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğünün 20.02.2014 gün ve 1873 sayılı yazısı; Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.04.2014 gün ve 140 sayılı dosya inceleme raporu okundu. 

Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Cuma Köyü, özel mülkiyete ait, 214 ve 217 parsel sınırları 

içerisinde kalan hamam kalıntısının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, korunma alanın ekteki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği şekilde belirlenmesine, 

korunma alanı içinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin 

alınmasına, hamam kalıntısının açığa çıkartılmasına yönelik Müze Müdürlüğünce temizlik 

çalışması yapılmasına, hamama yönelik hazırlanacak röleve-restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26.06.2014-93 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 26.06.2014-1934 

Sinop İli, Durağan İlçesi, bir kısmı Yukarı Karaca Ören Köyü tapulama harici alanda, bir 

kısmı Çayağzı Köyü, 123 ada, 95 parselde kalan kaya kütlesi üzerinde bulunan yedi harami kaya 

mezarlarının tesciline ilişkin Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.03.2014 gün ve 

713 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşlerini içeren Sinop Valiliği İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğünün 21.04.2014 gün ve 1672 sayılı yazısı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğünün 15.04.2014 gün ve 3961 sayılı yazısı, Durağan Orman İşletme Müdürlüğünün 

13.05.2014 gün ve 936837 sayılı yazısı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Durağan İlçesi, bir kısmı Yukarı Karaca Ören Köyü tapulama harici alanda, bir 

kısmı Çayağzı Köyü, 123 ada, 95 parselde kalan kaya kütlesi üzerinde bulunan yedi harami kaya 

mezarlarının 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan unsurlardan olması sebebiyle 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanının ekli 1/2000 

ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 

edilmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin 

alınması gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.10 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6532 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme

Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
2014/6707 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
— Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir

ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin
Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (97/24/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’ nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının
Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/67/AT)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında
Yönetmelik (AB/167/2013)

— Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir
Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan
Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
— Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiraya

Verme Yönetmeliği
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç

Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile
İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde (SGM-2013/5) Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2014/25)

— Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


