
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 204. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Gü-
venliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı
eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye
Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2012 28512

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/1/2013 28545

2- 11/10/2013 28792

3- 30/4/2015 29342

4- 19/11/2015 29537

5- 15/2/2016 29625

6- 28/2/2020 31053

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Nisan 2020
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, 
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri He-
kimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönet-
meliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle işyeri hekimliği eğitim
programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık
yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle diğer sağlık personeli

eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye
Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

FREN GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ
TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/2015/68)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik
(AB/2015/68)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğğ) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“hh) Enerji kaynağı: Doğrudan veya dolaylı şekilde bir enerji depolama cihazı üzerin-
den frenlerin aktif hale getirilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlayan cihazı,

ıı) Enerji depolama cihazı: Fren uygulamak veya frenleri serbest bırakmak amacıyla
enerji kaynağından gelen enerjiyi depolamak için kullanılan cihazı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığında yer alan “araçlara” iba-
resi “traktörlere” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/7/2013 28713

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/12/2014 29209

2- 19/11/2015 29537

3- 7/3/2016 29646

4- 28/2/2020 31053
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının fren gereklilikleri hak-

kındaki (AB)2018/828 ve (AB)2016/1788 ile değişik (AB)2015/68 sayılı Avrupa Komisyonu
Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK I’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) 1.3, 1.4, 1.5, 2.2.1.21.2, 2.2.1.25.1 ve 2.2.2.3.1.3 maddeleri ile 2.2.2.15.1.1 madde-

sinde yer alan “Bu basınç, 11500 kPa’ı geçmemelidir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 2.2.1.11.1, 2.2.1.11.2, 2.2.1.18.6, 2.2.1.18.9, 2.2.1.23, 2.2.2.1 ve 2.2.2.2 maddeleri

bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.
c) 2.2.2.15.1.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2.2.2.15.1.1.1 ve 2.2.2.15.1.1.2

maddeleri eklenmiştir.
“2.2.2.15.1.1.1. Hidrolik enerji cihazlarındaki bu alçak basınç, azami çalışma basıncı

15000 kPa olarak enerji depolama cihazlarını kullanan sistemler için 11500 kPa’ı geçmemelidir.
2.2.2.15.1.1.2. Hidrolik enerji cihazlarındaki bu alçak basınç, tarif edilen fren perfor-

mansına uygun olması amacıyla 15000 kPa’lık azami çalışma basıncına bağlanan enerji depo-
lama cihazları için 11500 kPa’ı geçmemelidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sinin 1.2 ve 2.5.3 maddeleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, 3.1.3.3 maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“1.2. Tutunma kullanım eğrisi: Aracın fren hızına karşılık çizilmiş, fren altındaki belirli
bir dingil üzerindeki normal yol tepkisi ve yuvarlanma dirençsiz fren kuvveti oranının karak-
teristik eğrisini ifade eder.”

“2.5.3. Dingil başına teknik olarak izin verilen kütlenin toplamı 10000 kg’ı geçmeyen
R3b ve S2b.”
“Park freni sistemi sadece servis freni esnasında kullanılmayan fren yüzeylerinde kullanılıyor
ise, sıcak statik park freni sistemi deneyi yapılmayabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sinin İlave 1’ine 1.1.4 maddesinden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki 1.1.5 ve 1.1.6 maddeleri eklenmiş, aynı ekin İlave 1’inin 3 üncü maddesi
alt maddeleri ile birlikte bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki şekilde değiştirilmiştir.

“1.1.5. Bu İlavede belirtilen şartlar, imalatçı tarafından hedeflenen en büyük çaptaki
lastiklere sahip ilgili araç tipine takılan fren ekipmanlarına uygulanır.

1.1.6. Tutunma kuvveti kullanımına uygunluk ve bu İlavedeki Grafik 1, Grafik 2 ve
Grafik 3 ile ilgili uyumluluk şartları, hesaplamalarla gösterilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK III’ünün 3.6.2.1.2.1 maddesi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK IV’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) “C. DEPOLANAN ENERJİLİ HİDROLİK FREN SİSTEMLERİ” başlıklı bölümün

1.1.1 maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tarif edilen servis freni performansının bir enerji kaynağı ile elde edildiği hidrolik fren sis-
temlerinde darbe sönümleyici olarak kullanılan enerji depolama cihazları, bu Ek bağlamında
enerji biriktirme cihazı olarak kabul edilmez.”

b) “C. DEPOLANAN ENERJİLİ HİDROLİK FREN SİSTEMLERİ” başlıklı bölüme
1.3.2.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1.3.2.1.1 maddesi eklenmiştir.

“1.3.2.1.1. Tarif edilen fren performansına uygun olması amacıyla 15000 kPa’lık azami
çalışma basıncına bağlanan enerji depolama cihazlarının kullanılması halinde, testin başlangı-
cında enerji depolama cihazındaki basınç imalatçı tarafından temin edilen azami basınç olma-
lıdır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sinin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddeleri alt

maddeleri ile birlikte bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sinin İlave 1’inde aşağıdaki düzenlemeler

yapılmıştır:

a) 3.7 maddesi alt maddeleri ile birlikte bu Yönetmeliğin Ek-4’ündeki şekilde değişti-

rilmiştir.

b) 3.8 maddesinde yer alan “En kötü durum test şartları (*):” ibaresi “En kötü durum

test şartları (**):” şeklinde, “(*) İmalatçı, değişikliğin sertliği etkilemediğini gösterebilirse,

hiçbir test gerekmez.” cümlesi “(**) İmalatçı, değişikliğin sertliği etkilemediğini gösterebilirse,

hiçbir test gerekmez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 10.3.1.1 ve 10.3.1.2 maddelerinde yer alan “aktarımlı” ibareleri “aktarmalı” şeklinde

değiştirilmiştir.

b) 10.4.3.2 maddesinden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 10.4.4

ila 10.4.5.4 maddeleri eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK XIII’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.1. Tek devreli tipteki hidrolik bağlantı aşağıdakilerden herhangi birinin takıldığı trak-

tör üzerine monte edilebilir:

a) Ek I’deki 2.1.4 maddesinde atıf yapılan bağlantı tiplerinden herhangi birisi,

b) Ek I’deki 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 ve 2.1.5.1.3 maddelerinde atıf yapılan bağlantı tiple-

rinden herhangi birisi. Bu durumda, bağlantı parçasının mükerrer olmasını engellemek ama-

cıyla, tek devreli tipteki hidrolik bağlantının erkek bağlantı parçası; belirtilen bağlantı parçası

üzerinde üretilen basıncın 1.1.2 ve 1.1.3 maddelerine uygun olması kaydıyla, Ek I’deki 2.1.5.1.1

maddesinde tarif edilen erkek bağlantı parçası olabilir.”

b) 1.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1.1.1, 1.1.2 ve 1.1.3 maddeleri ek-

lenmiştir.

“1.1.1. Çekilen bir aracın kontrol hattı ile bütünleyici hattının bağlanması halinde, üre-

tilen basınç pm Ek II İlave 1’deki Grafik 2’ye uygun olmalıdır.

1.1.2. Tek devreli tipteki hidrolik bağlantılı çekilen bir aracın bağlanması halinde, üre-

tilen basınç pm bu Ekteki 2 nci veya 3 üncü maddeye uygun olmalıdır.

1.1.3. 1.1.1 ve 1.1.2 maddelerindeki bağlanan hatların tespiti otomatik yöntemler vası-

tasıyla gerçekleştirilir.”

c) 1.2 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2019 30992
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “elektrik, su, doğalgaz ve benzeri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “tapunun ibrazı” ibaresi “tapu bilgileri”, (b) bendinde yer alan “Tapusu ibraz” ibaresi
“Tapu bilgileri beyan” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıda yer alan fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(7) OSB’lerin kuruluş aşamasında karma ya da ihtisas olarak belirlenen OSB türü,
müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartıyla, Bakanlık onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müte-
şebbis heyet” ibaresi “Yönetim kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde, altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yönetim ve denetim kurulu üyelerinin
seçimine ilişkin madde görüşülmeyerek yerine” ibaresi “diğer maddeler görüşülmeyerek” şek-
linde, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “8” ibareleri “9” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim kurulu, OSB doluluk oranlarını takip eder, parsellerin 1/2'sinin işyeri
açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, en geç bir hafta içinde durumu Bakanlığa bildirir ve
iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının birer suretini Bakanlığa gönderir.

(3) Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulu top-
laması talimatını OSB’ye bildirir. Yönetim kurulu, ilk genel kurulu, Bakanlık talimatının tebliği
tarihini takip eden 6 ay içinde toplar.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “denetim kurulu ya da” ibaresi, üçüncü fıkrasında yer
alan “Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde,” ibaresi ve dör-
düncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Olağan genel kurullarda genel kurul çağrısı ve çağrıya ilişkin işlemler yönetim ku-
rulu tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çağrı;”
ibaresinden sonra gelmek üzere “kayıtlı elektronik posta sistemi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Genel kurulda, yapı kullanma izni alınmış olan her parsel için bir oy kullanılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “fıkranın” ibaresinden
sonra gelmek üzere “(g), (h),” ibaresi eklenmiştir.

“cc) Bağış yapılmasına karar almak ve bu kararı Bakanlık Makamının onayına sun-
mak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya
genel kurulun” ibaresi ile ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(8) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde; müteşebbis he-

yet aşamasında olan OSB’lerde, boşalan üyenin yerine mensup olduğu kurumun ilk sıradaki

yedek üyesi, katılımcılar tarafından veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk sıradaki yedek üye,

genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde ise sıradaki yedek üye

geçerek kalan süreyi tamamlar. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısını kaybetmesi halinde;

boşalan üyeliklere, gecikmeksizin sırasıyla yeteri kadar yedek üye kalan yönetim kurulu üyeleri

tarafından çağrılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “yönetim kurulu seçimi yapılır.” ibaresi “yönetim ve denetim kurulu ile OSBÜK tem-

silcilerinin seçimi yapılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Herhangi bir sebeple denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yerlerine sıra-

daki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen tek dene-

tim kurulu üyesi kalması halinde, müteşebbis heyet aşamasındaki OSB’lerde müteşebbis heyet

tarafından denetim kurulu boş ve yedek üyelikleri için seçim yapılır. Genel kurul aşamasındaki

OSB’lerde mevcut üye, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere hazırun cetvelinde yer alan

bir kişiyi seçerek göreve çağırır. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen denetim kurulu üyesi

kalmaması halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak genel kurulda denetim kurulu

boş ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aylık

ya da” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “ancak temsil ettiği kuruma seçimle gelen kişiler

hariç olmak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 36 – (1) İmar planında, OSB’nin özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak

bu Yönetmelikle belirlenen koşullara uygun olarak sanayi parselleri, ortak kullanım alanları,

hizmet ve destek alanları, sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım kararları

yer alır.

(2) Sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Y ençok = serbest, üretim teknolojisinin

gerektirdiği yükseklik, 

Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70 olarak belirlenen bölgelerde toplam bölge büyüklü-

ğünün en az %8’i kadar,  

Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 1.00 olarak belirlenen bölgelerde toplam bölge büyüklü-

ğünün en az % 10’u kadar, 

OSB mülkiyet ve tasarrufunda kalan ve ortak kullanım alanlarından sayılan zorunlu idari, sos-

yal, ticari ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar için alan ayrılır.

Ancak onaylı bir plan kapsamında yapılaşmasını tamamlamış olan ve ortak kullanım alanları

yukarıdaki oranların altında kalan OSB’lerde, mevcut durum müktesep kabul edilir. Bu OSB’le-

re, ilave alan amacıyla yer seçimi olması halinde, ilave edilen alanın en az %10’u ortak kulla-

nım alanı olarak ayrılır. Yukarıdaki oranlar dahilinde sanayi parsellerinin yapılaşma koşulla-

rında artış önerilmesi durumunda ortak kullanım alanları da gerekli oranlarda ayrılır. 
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(3) Ortak kullanım alanlarında KAKS=1.00 olup minimum yapı yaklaşma mesafesi 5
metredir. Onaylı imar planlarında, OSB mülkiyetinde bulunan ortak kullanım alanlarının, ya-
pılaşma koşullarının gerektirdiği oranların üzerinde olması ve OSB tarafından ihtiyaç olmadı-
ğının belirtilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlar nezdinde belgelenmesi halinde; park
ve otopark alanları hariç zorunlu oranların üstünde kalan donatı alanları OSB’nin ihtiyacı doğ-
rultusunda değerlendirilebilir. 

(4) OSB’nin imar planlarında, bölge büyüklüğünün %10’unu geçmemek üzere, katı-
lımcı veya kiracılara yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri için
hizmet ve destek alanları ayrılabilir. Ancak, bu alanlar, ortak kullanım alanı olarak değerlen-
dirilmez, imar tadilatına konu edilmesi halinde karşılığı aranmaz, 3000 m2’ den küçük parsel
oluşturulamaz. Hizmet ve destek alanı olarak ayrılmış küçük imalat ve tamirat alanları hariç
bu alanlarda KAKS=1.00 olup minimum yapı yaklaşma mesafesi 10 m, olarak bırakılır. Küçük
imalat ve tamirat alanlarında, minimum 10 m. açık çalışma alanı ayrılması, h = 12.00 metreyi
geçmemesi koşulu ile Bölge müdürlüğü tarafından onaylanacak genel yerleşim planına göre
uygulama yapılır.  

(5)  Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre kurulmuş olan OSB’lerde, sanayi sitesi atöl-
ye yükseklikleri 12 metreyi geçemez. Bu yüksekliğin üstünde kalan ruhsatlı yapılarda müktesep
haklar saklıdır.   

(6) Emsal (KAKS), yapının katlar alanı toplamının parsel alanına oranından elde edilen
sayıdır. Yapı emsali belirlenirken; zemin altı ilk bodrum haricindeki bodrum katların % 25’i,
çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanır.
Bu hesaba; zemin altı ilk bodrum kat, tek asma kat, tesisat bölümleri, ışıklıklar, yangın merdi-
venleri, kömürlük, sığınak, asansör boşlukları, yangın güvenlik holü ve bodrum veya çatıda
yapılan otoparklar katılmaz. Ancak emsal harici bodrum katlar ve asma katın toplamı; parselin
toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz.  

(7) Bu Yönetmeliğin Ek-2 sayılı ekinde yer alan tabloda verilen geri çekme mesafele-
rinde Bakanlık onayı alınmaksızın değişiklik yapılamaz. Ancak, teknik gerekçelerle belgelenen
üretim planı gereği verimli yatırımın gerçekleşmesi için zorunluluk oluşması halinde dahi çevre
yeşili ve parsel içi ring yolu toplamının oluşturduğu minimum mesafe aşılamaz. 

(8) Ön geri çekme mesafesini uzun kenardan kullanan parsellerde “I” katsayısı 4’ten
az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen mi-
nimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 3000 –5000 m² parsel tipinin çekme
mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller; 

I=G-O/D-X
formülü ile hesaplanacaktır. 
I = Katsayı 4’ten az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz. 
G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar) 
O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı 
D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar) 
X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını gösterir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) İki veya daha fazla sanayi parselinde mevcut veya yapılacak yatırımların yerleşi-

minin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla parsel sınırları; sınır değişikliğinden etkilenecek
katılımcıların tamamının talebi ve muvafakati ile gerekçesi münhasıran Yönetim Kurulu Ka-
rarında belirtilerek ifraz ya da tevhit yoluyla yeniden düzenlenebilir.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yu-
karıda adı geçen projeler ile ayrıca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin
(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu,
arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek
üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Güneş enerjisine dayalı
elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı
ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde ku-
rulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parsel içindeki ko-
numunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) OSB’ler, pay defteri hariç olmak üzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ti-
caret Kanununda anonim şirket için öngörülen defterleri tutarlar. Müteşebbis heyet aşamasında
olan OSB’lerde, müteşebbis heyet toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar müte-
şebbis heyet toplantı ve müzakere defterine kaydedilir. Müteşebbis heyetin görevinin sona er-
diği genel kurula geçen OSB’lerde ise, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutulur ve bu
deftere genel kurul toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar kaydedilir. OSB’nin
muhasebesi ile ilgili olarak defterlere yapılacak kayıtlarda, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uyulur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(9) numaralı alt bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“9) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacı için ku-
rulanlar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler”

“c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve müteşebbis heyet/genel kurul kararı
alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri”

“(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler
hakkında OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sek-
tör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk
anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate
alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. İlgilinin Ba-
kanlığa başvurması üzerine, OSB tarafından OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise
ilişkin nihai karar, Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlık tarafından hazırlanan tip” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yapı
kullanma izni” ibaresi “iş yeri açma ve çalışma ruhsatı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinden
önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Her hâlükârda katılımcıya geri ödenecek tutar, güncel parsel tahsis bedelinin üzerinde
olamaz.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümle-
sinde yer alan “bağımsız bölüm oluşturmadan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü cümle-
sinde yer alan “oluşturulacak bağımsız” ibaresi “bağımsız bölüm oluşturulmaması kaydıyla,
kiralanacak” şeklinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Güvenlik hizmeti ve hizmet alımı”
“(1) OSB’ler, katılımcıya tahsis veya satışı yapılan parseller hariç, OSB alanında bu-

lunan taşınır veya taşınmaz mallar ile canlıların korunması ve güvenliğinin sağlanması ama-
cıyla, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine
göre görev yapan özel güvenlik birimi oluşturabilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde dış finansman ile sağ-
landığı OSB yapım işi ihaleleri, kredi veren kuruluşun ihale usul ve esasları dikkate alınarak
Bakanlık tarafından oluşturulan Komisyonca yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iadeli
taahhütlü mektupla” ibaresi “kayıtlı elektronik posta sistemi, iadeli taahhütlü mektup” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) OSB Üst Kuruluşunda, pay defteri hariç olmak üzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket için öngörülen defterler tutulur. Bakanlık, tutu-
lacak defterlerle kullanılacak belgelere ve bunların düzenlenme esas ve şekillerine ilişkin zo-
runluluklar getirebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki maddeler eklenmiştir.

“Tür değişikliği
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci maddenin

yedinci fıkrasında belirtilen şekilde yapılan OSB tür değişiklikleri geçerliliğini korur.”
“Yardım ve bağışlar 
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OSB’ler tara-

fından yapılmış olan yardım ve bağışlar 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (cc) bendine göre
yapılmış sayılır.”

MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ
PERFORMANSINA YÖNELİK ŞARTLAR HAKKINDA TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/2015/96)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hak-
kında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“EK XXX’unda” ibaresi “EK XXXIII’ünde” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2019 30674

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2019 30854
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tip onayı ve piyasaya arzın amaçları bakımından;
a) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve dokuzuncu fık-

ralarında tarif edilen T2, T4.1 ve C2 kategorisinde yer alan tarım ve orman araçları için
97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) ve (3d) alt
bentlerinde belirtilen tarihler 1 yıl ertelenir.

b) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve dokuzuncu fık-
ralarında tarif edilen T2, T4.1 ve C2 kategorisinde yer alan tarım ve orman araçları için
97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a) alt bendinde
belirtilen tarihler 1 yıl ertelenir.

c) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve dokuzuncu fık-
ralarında tarif edilen T2, T4.1 ve C2 kategorisinde yer alan tarım ve orman araçları için
97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a) alt bendinde,
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin 39 uncu
maddesinde belirtilen geçiş ve istisna hükümleri 1 yıl ertelenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının çevresel ve tahrik ünitesi

performansına yönelik şartlar hakkındaki (AB)2017/686 ve (AB)2016/1788 ile değişik (AB)
2015/96 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“4. ONAY
Bu Yönetmeliğin Ek I’i uyarınca tip onayı belgesi veya Ek IV’ü uyarınca eşdeğer bir

tip onayı belgesi düzenlenmiş olan motora sahip bütün tarım ve orman aracı tipleri,
AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK V’ine uygun olarak bir tip onayı belgesine sahip olmalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK V’inin 1.1.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“1.1.1. Esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen tarım ve orman araçlarının sayısı,
her bir motor kategorisi (motor gücü aralığı) için, ilgili motor gücü aralığında yer alan motorlara
sahip olan ve imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yıllık araç sayısının (Avrupa Birliği veya
Türkiye pazarında son 5 yıl satışlarının ortalaması alınarak hesaplanan) %20’sinden fazla ola-
maz. Birinci cümleye bağlı olmaksızın; sadece T2, T4.1 ve C2 kategori traktörler için geçerli
olmak üzere, Faz IV esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen araçların sayısı, her bir
motor gücü aralığı için, ilgili motor gücü aralığında yer alan motorlara sahip olan ve imalatçı
tarafından piyasaya arz edilen yıllık araç sayısının (Avrupa Birliği veya Türkiye pazarında son
5 yıl satışlarının ortalaması alınarak hesaplanan) %150’sinden fazla olamaz. Araç imalatçısının
Avrupa Birliğinde veya Türkiye’de piyasaya 5 yıldan daha kısa bir süre içinde tarım ve orman
araçları arz etmesi halinde yukarıda bahsi geçen ortalama değer, imalatçının fiili anlamda Av-
rupa Birliğinde veya Türkiye’de tarım ve orman araçları arz ettiği dönem esas alınarak belir-
lenir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ FONKSİYONEL GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

HAKKINDA TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/2015/208)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönet-
meliği (AB/2015/208)’nin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının fonksiyonel güvenlik gereklilikleri
hakkındaki (AB)2018/829 ve (AB)2016/1788 ile değişik (AB)2015/208 sayılı Avrupa Komis-
yonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (AB)2018/829 sayılı düzenlemeye uyum amacıyla bu mad-

deyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler 1/10/2020 tarihine kadar uygulanmaya-
bilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK I’indeki tablonun sonuna aşağıdaki not eklen-
miştir.

“Not: Bu Yönetmelikte herhangi bir BM/AEK Regülasyonu için alternatif spesifik uy-
gulama tarihinin belirtildiği durumlar dışında, yukarıdaki tabloda listelenen BM/AEK Regü-
lasyonları içerisindeki geçiş hükümleri uygulanır. Tabloda belirtilen BM/AEK Regülasyonla-
rının ileri seviyelerine göre alınan onaylar da kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK IV’ünün 1.1 ve 1.2 maddeleri yürürlükten kaldı-
rılmış, 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Ek’e aşağıdaki 3 üncü ve 4 üncü
maddeler eklenmiştir.

“2. ISO 10998:2008 Değişiklik-1 2014’te yer verilen şartlar, azami tasarım hızı 40
km/saatten yüksek ancak 60 km/saatten düşük olan Tb ve Cb kategori araçların yönlendirilmesi
için uygulanır.”

“3. Cb kategorisinde yer alan traktörlerin direksiyon döndürme işlemi, Ek XXXIII mad-
de 3.9’da yer verilen hükümlere uygun olmalıdır.”

“4. 1 inci maddede bahsi geçen araçların direksiyon döndürme kuvvetine ilişkin şartlar,
Ek I’de atıf yapılan şekilde 79 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 6 ncı maddesinde N2 katego-
risindeki araçlara yönelik belirtilen şartlarla aynıdır. Tabure ve tutamaklı araçlarda ise aynı di-
reksiyon döndürme kuvveti, tutamağın ortası için uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK V’indeki “1. TANIMLAR” ibaresinden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve 3.1.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Ekin amaçları bakımından Ek XXXIII’ün 1 inci maddesindeki tanımlar ile aşağıdaki ta-
nımlar uygulanır:”

“3.1.2. Düz ve öne doğru konumdan başlayarak 12 metre yarıçapında bir daire elde et-
mek için gerekli olan döndürme kuvveti tam direksiyon söz konusu olduğu durumda 25
daN’dan fazla olamaz. Başka bir tertibata bağlı olmayan bir destekli yönlendirme tertibatının
kullanılması durumunda, eğer yardımcı güç kaynağı arıza verirse gerekli olan direksiyon dön-
dürme kuvveti 60 daN’den fazla olamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sindeki 2 nci maddeye aşağıdaki cümle ek-
lenmiştir.
“ISO 5721-2:2014’te belirtilen testler ve kabul şartları, aynı zamanda 2.55 metreden daha geniş
olan traktörler için de geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK X’u, bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiş-
tirilmiştir.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 16 Nisan 2020 – Sayı : 31101



MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK XII’sindeki 3, 4, 6.1.1, 6.2.1, 6.15.1, 6.15.5,
6.15.6, 6.18.1, 6.18.4.3 ve 6.26.1 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. ONAY
AB tip onayı sürecinde sunulacak, 2.1 ila 2.4 maddelerinde yer verilen belgelere ait

şablonlar, AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK I’inde belirtilen şablonlardır.”
“4. ONAY NUMARASI VE İŞARETLERİ
Bu Ekte belirtilen şartlar uyarınca onaylanan her araca, AB/2015/504 Yönetmeliğinin

EK IV’ünde belirtilen örneğe uygun şekilde bir onay numarası ve işareti verilir.”
“6.1.1. Mevcudiyet: Azami tasarım hızı 40 km/saatten fazla olan traktörler için zorun-

ludur. Diğer traktörler için isteğe bağlıdır. R ve S kategorisi araçlarda uzun huzmeli farların
kullanılması yasaktır. Uzun huzmeli farlar, 1 sayılı BM/AEK Regülasyonunda tarif edilen ve
Ek I'de atıf yapılan şekilde sadece azami tasarım hızı 40 km/saatten fazla olmayan traktörlerde
kullanılabilir. Uzun huzmeli farlar; 1, 8 ve 20 sayılı BM/AEK Regülasyonlarında tarif edilen
ve Ek I'de atıf yapılan şekilde sadece 31/12/2020 tarihine kadar ilk defa tip onayı alacak yeni
traktör tiplerinde ve 31/12/2022 tarihine kadar tip onayı mevcut yeni üretilen traktörlerde kul-
lanılabilir.”

“6.2.1. Mevcudiyet: Traktörlerde kısa huzmeli farlar bulunmalıdır. R ve S kategorisi
araçlarda kısa huzmeli farların kullanılması yasaktır. Kısa huzmeli farlar, 1 sayılı BM/AEK
Regülasyonunda tarif edilen ve Ek I'de atıf yapılan şekilde sadece azami tasarım hızı 40 km/sa-
atten fazla olmayan traktörlerde kullanılabilir. Kısa huzmeli farlar, 1, 8 ve 20 sayılı BM/AEK
Regülasyonlarında tarif edilen ve Ek I'de atıf yapılan şekilde sadece 31/12/2020 tarihine kadar
ilk defa tip onayı alacak yeni traktör tiplerinde ve 31/12/2022 tarihine kadar tip onayı mevcut
yeni üretilen traktörlerde kullanılabilir.”

“6.15.1. Mevcudiyet: Uzunluğu 4,6 metreden fazla olan tüm araçlarda zorunlu. Diğer
tüm araçlarda opsiyonel.”

“6.15.5. Geometrik görünürlük:
Yatay açı: 20° öne ve arkaya doğru.
Dikey açı: Yatay düzlemin 10° üstünde ve altında. Yatay düzlemin altındaki dikey açı,

reflektörün zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise 5°’ye düşürülebilir.”
“6.15.6. Yön: Yana doğru. Yönün değişmediği durumda, reflektör dönebilir.”
“6.18.1. Mevcudiyet: Uzunluğu 4,6 metreden fazla olan traktörlerde zorunlu. Uzunluğu

4,6 metreden fazla olan R3 ve R4 kategorisi römorklarda zorunlu. Diğer tüm araçlarda opsi-
yonel.”

“6.18.4.3. Uzunluk: Aracın üç eşit parçaya bölündüğü düşünüldüğünde ortadaki parçaya
en az bir adet yan işaret lambası takılır; en öndeki yan işaret lambası aracın önünden en fazla
3 metre uzakta olabilir. Birbirine bitişik iki yan işaret lambası arasındaki mesafe 3 metreden
fazla olamaz. Eğer aracın yapısı, tasarımı veya işletme koşulları bu şartın sağlanmasına izin
vermiyor ise bu mesafe 4 metreye çıkartılabilir.

Aracın arkası ile en arkada bulunan yan işaret lambası arasındaki mesafe 1 metreden
fazla olamaz.

Öte yandan; uzunluğu 6 metreyi aşmayan araçlar ve şasili kabinler için, aracın uzunlu-
ğunun ilk üçte birlik kısmına ya da son üçte birlik kısmına bir adet yan işaret lambası takılması
yeterlidir. Traktörler için, aracın uzunluğunun ortadaki üçte birlik kısmına bir adet yan işaret
lambası takılması da yeterlidir.

Yan işaret lambası, yan arka reflektör ile ortak biçimde ışık yayan bir yüzeyin parçası
olabilir.”

“6.26.1. Mevcudiyet: Toplam genişliği 2,55 metreden fazla olan araçlarda zorunlu. Top-
lam genişliği 2,55 metreden fazla olmayan araçlarda opsiyonel.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK XII’sindeki İlave 3’ün bağlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“GENİŞLİĞİ 2,55 METREDEN FAZLA OLAN ARAÇLARA İLİŞKİN SİNYAL PA-
NELLERİ İLE SİNYAL FOLYOLARININ TESPİTİ VE İŞARETLENMESİ İLE RENK VE FO-
TOMETRİK ASGARİ ŞARTLAR, BOYUTLAR VE ASGARİ YANSITICI YÜZEY ALANI” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK XIII’ündeki Bölüm 2’de yer alan 1.1 maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Bölümdeki 1.1.3.2 maddesine aşağıdaki cümle eklen-
miştir.

“1.1. Tüm kapılar, pencereler ve erişim kapakları kapalı konumda iken, yolcu kabininin
yan kapılar hariç iç kısımları”
“Bu gereklilik, 5 mm’den az çıkıntı yapan kontrol cihazları ve bunların anahtarları arasındaki
muhafaza parçalarına uygulanmaz, ancak bu tür parçaların dışarı doğru bakan açıları parçaların
1.5 mm’den az çıkıntı yapmaları haricinde körleştirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK XIV’ü, bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK XV’indeki;
a) Bölüm 2’de yer alan 1.1.1 ve 1.2.6 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.1.1. AB/167/2013 Yönetmeliğinin 24 ve 26 ncı maddeleri ve AB/2015/504 Yönet-

meliğinin Ek I’i uyarınca elektromanyetik uyumluluk için araç tip onayı başvuruları, araç ima-
latçısı tarafından yapılır.”

“1.2.6. Uygulanabilir ise, kullanıma ilişkin kısıtlamalar tespit edilir. Bu tür kısıtlamalar,
AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde tarif edilen bilgi dokümanında veya
AB/2015/504 Yönetmeliğinin Ek V’inde tarif edilen şekilde AB tip onayı belgesinde açıklan-
malıdır.”

b) Bölüm 2’de yer alan 3.4.2.1 maddesindeki “1000” ibareleri “2000” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

c) Bölüm 5’te yer alan 1.2, 6.1.1 ve 7.4 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.2. Test yöntemi
Bu test, aracın doğrudan kontrolündeki bağışıklığın kötüleşmesini göstermek üzere ta-

sarlanmıştır. Araç, bu Bölümde belirtilen elektromanyetik alanlara maruz bırakılır.”
“6.1.1. Aracın bu Bölümün şartlarını karşıladığını doğrulamak için; araç, bu aralıkta

yer alan 14 farklı spot frekansta test edilir. Örneğin: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280,
380, 450, 600, 750 ve 1000 ila 2000 MHz (ISO 11451-1, 3 üncü basım, 2005 ve Amd 1:
2008’de belirtilen artış miktarı uyarınca).”

“7.4. Elde edilecek test sinyalinin özellikleri
Araç, dikey kutuplaşma durumunda 20 ilâ 2000 MHz’lik frekans aralığında elektro-

manyetik radyasyona maruz bırakılır.
7.4.1. Azami zarf titreşimi
Test sinyalinin azami zarf titreşimi, volt/m cinsinden rms değeri Bölüm 2’nin 3.4.2

maddesinde belirtilen (bu Bölümdeki Şekil 3’e bakınız) modüle edilmemiş bir sinüs dalgasının
azami zarf titreşimine eşit olmalıdır.

7.4.2. Test sinyali dalga formu
Test sinyal modülasyonu:
a) 20 – 1000 MHz frekans aralığında 1 KHz modülasyon ve % 80 modülasyon derin-

liğine (m = 0,8 ± 0,04) sahip olan Genlik Modülasyonu (AM) (Şekil 3’te tanımlanan şekilde)
ve

b) ISO 11451-1, 3 üncü basım, 2005 ve Amd 1: 2008’de belirtilen şekilde, 1000 – 2000
MHz frekans aralığında ton = 577 μs ve süre = 4600 olan darbe modülasyonu olmalıdır.
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7.4.3. Modülasyon derinliği
Modülasyon derinliği m, aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir:
m = (azami zarf titreşimi - asgari zarf titreşimi) / (azami zarf titreşimi + asgari zarf tit-

reşimi).
7.4.4. Maruz kalma süresi
Her bir test frekansı için maruz kalma süresi test edilen aracın normal koşullar altında

cevap verebilmesine olanak sağlayacak yeterliliğe sahip olmalıdır. Her halükârda, bu süre 2
saniyeden az olmamalıdır.”

ç) Bölüm 5’te yer alan 5.1.3, 6.1 ve 7.1.2 maddelerindeki “1000” ibareleri “2000” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK XX’sindeki 3.2 maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“3.2. İmalatçı; AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK IV’ü uyarınca verilen bilgileri kapsa-
yan ve açık şekilde işaretlenen bir dikdörtgen bölgenin dışında kalmak şartıyla ilgili bilgilerin
yanında veya altında ek bilgiler sunabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK XXI’indeki 2.1 maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı Ek’e aşağıdaki 2.3 maddesi eklenmiştir.

“2.1. T veya R kategorisinde yer alan araçların azami boyutları aşağıdaki gibidir:
2.1.1. Uzunluk: 12 metre.
2.1.2. Genişlik: 2,55 metre (lastiğin zeminle temas noktasında ortaya çıkan lastik ya-

nağının biçim bozulması dikkate alınmaz).
Paçalık sistemleri dahil olmak üzere, zemin koruma için gerekli olan lastikler, kauçuk

paletler ya da çift lastik kurulumlarının montajı nedeniyle ortaya çıkması halinde genişlik, ara-
cın daimî yapısının 2.55 metre ile sınırlı olacağı ve tip onaylı aracın genişliğinin 2.55 metreyi
aşmayacağı en az bir takım lastik ya da kauçuk paletle donatılması kaydıyla, 3.00 metreye
kadar arttırılabilir.

2.1.3. Yükseklik: 4 metre.”
“2.3. R kategorisindeki herhangi bir aracın azami boyutları aşağıdaki gibidir:
2.3.1. Uzunluk: 12 metre.
2.3.2. Genişlik: 2,55 metre (lastiğin zeminle temas noktasında ortaya çıkan lastik ya-

nağının biçim bozulması dikkate alınmaz).
Sadece aşağıda yer alan durumlardan herhangi birinin neden olması halinde genişlik

3,00 metreye kadar arttırılabilir:
a) Aracın genişliği 2,55 metreyi aşmayan en az bir takım lastikle donatılması kaydıyla,

zemin koruma lastiklerinin kullanımı. Nakliye amaçları açısından gerekli olan aracın yapısı
genişlik anlamında 2,55 metreyi aşmayacaktır. Aracın genişliği 2,55 metreyi aşmayan en az
bir takım lastik ile donatıldığı durumda, takılması halinde paçalık sistemleri aracın genişliğinin
2,55 metre ile sınırlı olduğu sistemler olacaktır.

b) Aracın çalışması için ve 2006/42/AT Yönetmeliği uyarınca gerekli olan el aletlerinin
mevcudiyeti. Nakliye amaçları açısından aracın yapısı genişlik anlamında 2,55 metreyi aşa-
maz.

2.3.3. Yükseklik: 4 metre.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK XXII’sindeki 1 inci maddede yer alan “bu Ek

için de geçerlidir” ibaresi “ile aşağıdaki tanımlar uygulanır” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin EK XXV’inin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“3. YAKIT DEPOSUNUN STATİK ELEKTRİK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
Yakıt deposu ve bunun yardımcı parçaları, statik elektrik kaynaklı kıvılcım tehlikesinin

engellenmesini sağlayacak şekilde tasarlanıp araca monte edilir.
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Gerekli durumlarda yük kaybına yönelik tedbir/tedbirler alınır. Öte yandan parlama
noktası en az 55 0C olan bir yakıt türünü taşımak için tasarlanmış yakıt depolarında şarj dağıtım
sistemi bulunması zorunlu değildir. Parlama noktası ISO 2719:2002'ye uygun şekilde belirle-
nir.

İmalatçı, teknik servise bu şartların yerine getirildiğini gösteren kanıtlar sunar.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVI’sındaki 2.4.2 maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“2.4.2. Tertibatın genişliği; lastiğin zemine yakın yerdeki şişkinliği hariç olmak üzere,

tekerleklerin en dış noktalarından ölçüldüğünde arka dingilin genişliğinden fazla olamaz. Ben-
zer şekilde her iki taraftan 10 cm’den fazla kısa olamaz. Birden fazla arka dingil bulunması
durumunda genişlik, en büyük genişlik değeri olarak kabul edilir. Tertibatın genişliği hiçbir
durumda 2,55 metreyi aşamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVII’sindeki 2.1 ve 2.4.1.2 maddeleri aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“2.1. Tertibat ile birlikte aracın genişliği, hangisi daha dar ise, aracın toplam azami ge-
nişliğini ya da 2,55 metreyi aşmamalıdır. Aracın en dış yüzeyinin ana parçası, aracın en dış
düzleminden (azami genişlik) en fazla 120 mm içeride kalmalıdır. Ön ucu, 2.4.2 ve 2.4.3 mad-
deleri uyarınca bazı araçlarda içeri doğru çevrilebilir. Arka ucu ise arka lastiklerin en dış ke-
narına göre (en arkada kalan en az 250 mm’lik alan boyunca) en fazla 30 mm girinti yapabilir
(zemine yakın yerde bulunan lastik şişkinliği hariç).”

“2.4.1.2. Rijit çeki çubuklu römorkta veya merkezi dingilli römorkta: Ön aksın orta-
sından geçen enine düzlemin önündeki alanda, ancak varsa römorkun normal manevra kabili-
yetini sağlamak için, karoserin önünden daha fazla olmamalıdır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVIII’indeki 2 nci madde aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“2. Platformun boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır:
– Uzunluk, traktörün ön veya arka iz genişliğinin (hangisi daha büyük ise) 1,4 katından

fazla olamaz,
– Genişlik, hangisi daha dar ise, traktörün toplam azami genişliğini ya da 2,55 metreyi

aşmamalıdır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin EK XXX’undaki 2.2.4.3 maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“2.2.4.3. Yük ve hız endeksleri ve uygulanan lastik hava basıncı değerleri ile ilgili bil-

giler, uygun yük kapasitesine sahip olan uygun yedek lastiklerin, gerektiğinde araca takıldı-
ğından emin olmak için aracın kullanım kılavuzunda açıkça belirtilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin EK XXXIII’ündeki 1.1, 1.2, 1.3 ve 3.2 maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Ek’e aşağıdaki 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9 maddeleri eklenmiştir.

“1.1. Palet alt takımı: Aşağıdaki unsurlardan en az ikisinden meydana gelen bir sistemi
ifade eder:

Çevresinde sonsuz palet zinciri veya palet kayışı bulunan palet makaraları, palet avarası
ve palet sürücüsü.

1.2. Palet makaraları: Araç ile palet alt takımının kütlesini palet kayışı veya palet zinciri
üzerinden zemine aktaran ve palet alt takımında yer alan silindirleri ifade eder.

1.3. Palet kayışı: Çekiş kuvvetlerinin ortaya çıkmasını sağlamak üzere içeriden güç-
lendirilmiş kayış benzeri sonsuz esnek kauçuğu ifade eder.”

“3.2. Palet alt takımı, karayollarına zarar vermemelidir. 3.3 ila 3.5 maddelerinde belir-
tilen sınır değerler aşılmaz ve palet alt takımının yol kaplamasına temas eden yüzeyi elasto-
merik malzemeden (örneğin kauçuk vb.) imal edilmiş ise, palet alt takımına sahip araçların
yola zarar vermediği kabul edilir.”
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“1.6. Palet avarası: Palet kayışı veya palet zincirine tork transferi yapmayan palet alt
takımında bulunan ve ana işlevi, palet zinciri veya palet kayışının gerginliğini sağlamak olan
zincir dişlileri veya makaralarını ifade eder. Palet avarası aynı zamanda palet geometrisinde
yokuş aşağı ve yukarı açılar oluşturur.

1.7. Palet sürücüsü: Aracın tahrik sisteminden gelen torku palet kayışı veya palet zin-
cirine aktaran ve palet alt takımında bulunan zincir dişlisi veya kafes tekerleğini ifade eder.

1.8. Palet zinciri: Her baklanın enine metal paket pabucuna sahip olduğu, palet pabu-
cunun seçime bağlı olarak yol yüzeyini korumak amacıyla kauçuk yastıklara sahip olduğu ve
palet sürücüsüne bağlanan sonsuz metal zinciri ifade eder.

1.9. 1.2, 1.6 ve 1.7 maddelerinde tarif edilen tanımları gösteren şekiller:

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin EK XXXIV’üne aşağıdaki 1.3.a, 2.9 ve 8 numaralı
maddeler eklenmiş, aynı Ek’in 4.6 ve 5.1.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.3.a. Çekilen araç üzerindeki mekanik bağlantının referans merkezi: Silindirik veya
yuvarlak bir başa sahip çeki tertibatları için silindirik veya yuvarlak cihaz başının merkez düz-
lemi ile cihaz üzerindeki deliğin merkezinden geçen dikey eksen arasındaki kesişim noktasını;
küresel başa sahip çeki tertibatları için ise küresel kavitenin geometrik merkezini ifade eder.”

“2.9. Çekilen bir aracın çekilen diğer bir aracı çektiği durumda, ilk çekilen aracın me-
kanik bağlantısı traktörler için mekanik bağlantılara ilişkin zorunluluklara uymalıdır.”

“8. Aşağıdaki araçlar, traktörün alt bağlantı kolları veya üç noktalı bağlantı noktasına
bağlanmak üzere tasarlanan bağlantı parçalarına sahip olmalıdır:

a) Sa kategorisi taşıtları,
b) Öncelikle AB/167/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğğ)

bendi kapsamında proses malzemeleri için tasarlanmış olan ve Ra kategorisinde yer alan bir-
biriyle değiştirilebilir çekilen ekipmanlar,

c) Yüklü ve yüksüz kütlesi arasında fark 2 tondan az olan Ra kategorisi araçlar.
Eğer birinci paragrafta bahsi geçen araçlara traktörün alt bağlantı kolları veya üç noktalı

bağlantı noktasına bağlanmak üzere tasarlanan bağlantı parçaları takılmış ise bu sistemlere ait
parçalar, ISO 730:2009 (Tadilat 1: 2014) 5 inci maddede yer verilen ebat şartlarına uygun ol-
malıdır.

Bağlantı parçalarını dayanımına ilişkin imalatçı hesapları veya deney sonuçları,
2006/42/AT Yönetmeliğine uygunluğun bir parçası olarak, teknik servise teslim edilir; bu bil-
giler bu Ekteki 3.2 maddesinde belirtilen deney sonuçlarının yerine verilir. Teknik servis, ima-
latçı hesaplarının veya deney sonuçlarının doğruluğunu kontrol eder. Alt bağlantıların yatay
ve dikey yönde güvenli şekilde sabitlenmesi veya bağlanmasına ilişkin uygun bilgiler ve ayrıca
yedek parçaların malzeme kalitesi ve izin verilen toleranslar kullanım kılavuzunda belirtilir.”

“4.6. Verilen veya reddedilen her tip onayı veya tip onayı kapsam genişletmesi için AB
tip onayı belgesine, şablonu AB/2015/504 Yönetmeliğinin Ek V’inde belirtilen bir belge ekle-
nir.”
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“5.1.2. AB/2015/504 Yönetmeliğinin Ek IV’ünde belirtilen örneğe uygun AB aksam
tip onayı işareti,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK XXXIV’ündeki 3.4.1 maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı Ek’e aşağıdaki 8 inci madde eklenmiş ve aynı Ek’in İlave 2’sine aşağıdaki
3.3 maddesi eklenmiştir.

“3.4.1. Traktördeki mekanik bağlantılar için; teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü
kütle değeri 2,5 tondan fazla olan tüm traktörlerde, aşağıdaki şartlardan birine uygun olan bir
zemin (alt) açıklığına sahip römork bağlantısı bulunmalıdır:

h1 ≤ (((ma – 0,2 × mt) × L – (S × c)) / (0,6 × (0,8 × mt + S))) veya
h2 ≤ (((mıa – 0,2 × mt) × 1 – (S × c)) / (0,6 × (0,8 × mıt - 0,2 × mt + S)))
Burada;
mt: Traktör kütlesi,
m1t: Ön dingilde denge kütlesi bulunan traktör kütlesi,
ma: Yüksüz traktörün ön dingili üzerindeki ağırlık,
mıa: Ön dingilde denge kütlesi bulunan traktörün ön dingilindeki ağırlık,
L: Traktör dingil mesafesi,
S : Bağlantı noktası üzerindeki dikey yük,
c: Traktörün arka tekerleklerinin dingilinden geçen dikey düzlem ile mekanik bağlan-

tının referans merkezi arasındaki mesafe.
mt, mlt, ma ve mla kütleleri kg cinsinden ifade edilir.”
“8. Aşağıdaki taşıtlar, üç noktalı bağ ile ya da traktörün alt askı kolları ile bağlanması

istenen birleştiriciler ile monte edilebilir:
a) Sa kategorisi araçlar,
b) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen anlamda başlıca malze-

meleri işlemesi amaçlanan R1a veya R2a kategorilerindeki birbiriyle değiştirilebilir çekilen
ekipmanlar,

c) Yüklü ya da yüksüz kütlesi arasındaki fark 2 tondan az olan Ra kategorisi araçlar.
İlk paragrafta atıfta bulunulan araçlar, traktörün üç noktalı bağı ya da alt askı kollarına

bağlanması düşünülen birleşimler ile donatılmış ise, bu sistemlerin parçaları ISO 730:2009,
Değişiklik 1:2014, Bölüm 5’in boyutlarla ilgili gereklilikleri karşılamalıdır.

2006/42/AT Yönetmeliği ile uyumun bir parçası olarak, 3.2 maddesinde bulunan test
sonuçları yerine, birleşimlerin parçalarının kuvveti üzerine olan imalatçının hesaplamaları ya
da test sonuçları teknik servise sunulmalıdır. Teknik servis imalatçının hesaplamaları ya da test
sonuçlarının doğruluğunu onaylamalıdır. Güvenli birleşim ve alt askıları dikey ya da yataydaki
yerleşmesi hakkındaki uygun bilgi ve ayrı parçaların malzeme kalitesi ile izin verilen oyun,
operatörün el kitabında verilmelidir.”

“3.3. Yük uygulaması
Traktör veya çekilen araç üzerindeki mekanik bağlantı aksamlarında; yük, karşılık gelen

mekanik bağlantılardan birinin aksamları kullanılarak sırasıyla çekilen araç veya traktör üzerine
uygulanır. İlave 1’de yer alan Tablo 2'deki kombinasyonlar dikkate alınır.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (1. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2019 30992
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ İÇİN
İDARİ GEREKLİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2015/504)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında
Yönetmelik (AB/2015/504)’in 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının tip onayı ve piyasa gözetimi için idari
gereklilikleri hakkındaki (AB)2018/128 ve (AB)2016/1789 ile değişik (AB) 2015/504 sayılı
Avrupa Komisyonu Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçeve-
sinde hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I’inin Bölüm A’sının 1.1 maddesine aşağıdaki
bent eklenmiş, 2 nci maddesindeki 5 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(j) Otomatik kilitleme sistemine sahip katlanır ROPS'a sahip olan T2, T3 ve T4.3 ka-
tegorisi araçlarda; ön testin AB/1322/2014 Yönetmeliğinin Ek IX Bölüm B3’ündeki 5.5 mad-
desinde belirtilen deney işlemlerine göre yapıldığını belirten imalatçı belgesi.”

“(5) Motorlarda motor tipi veya motor ailesi ile ilgili bilgiler verilmelidir; uygulanabilir
ise, tip onayı kapsam genişletme numarası olmadan.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK I’inin Bölüm B’sindeki;
a) 9 uncu maddede yer alan “ENERJİ DEPOLAMA CİHAZI/CİHAZLARI” ibaresi ile

9.4.3.1.1 maddesinde yer alan “Vites boşta ise ek atalet momenti:…” ibaresi bu Yönetmeliğin
Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir ve 11.2.7 maddesinden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin
Ek-1’indeki 11.2.8 maddesi eklenmiştir.

b) 43.3 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
c) 43.6.5 maddesinden sonra gelmek üzere ve İlave 15’in sonuna bu Yönetmeliğin Ek-

1’indeki 43.A maddesi ayrı ayrı eklenmiştir.
ç) 45.6.3.1 ila 45.6.3.4 maddeleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiş-

tir.
d) 46.2.2 maddesi bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.
e) İlave 15’e bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki 7 maddesi eklenmiştir.
f) İlave 15’indeki 9 uncu maddede yer alan “ENERJİ DEPOLAMA CİHAZI/CİHAZ-

LARI” ibaresi ile 9.4.3.1.1 maddesinde yer alan “Vites boşta ise ek atalet momenti:…” ibaresi
bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir ve 11.2.7 maddesinden sonra gelmek üzere
bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki 11.2.8 maddesi eklenmiştir.

g) İlave 15’in 43.3 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
ğ) İlave 15’in 43.6 maddesi bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.
h) İlave 19’un 46.2.2 maddesi bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.
ı) “Açıklama notları” kısmına bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki 11, 15 ve 16 numaralı dip-

notlar eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK III’ünün İlave 1’indeki;
a) 3.4.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.4.4. Dümenleme(33a):
— Sağ ve sol palet setleri arasındaki hız farkı suretiyle: Evet/hayır(1)

— İki karşılıklı veya dört palet setinin tümünün döndürülmesi suretiyle: Evet/hayır(1)
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— Aracın ön ve arka kısmının merkezi bir dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi (bo-
ğumlanması) suretiyle: Evet/hayır(1)

— Aracın ön ve arka kısmının bir merkezi dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi (bo-
ğumlanması) ve tekerlekli dingil üzerindeki tekerleklerin yönünün değiştirilmesi suretiyle:
Evet/hayır(1)”

b) 29.1 maddesinin numarası 29.2 şeklinde değiştirilmiştir.
c) 3.5.2 ve 37.2 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) 39.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 39.2 maddesi eklenmiştir.
“39.2. Azami çekilebilir kütle(23): ... kg”
d) “Kuyruk mili/milleri” başlığı altındaki 51.1, 51.2.1, 51.3.2 ve 51.2.4 maddeler yü-

rürlükten kaldırılmış, aynı başlığın altına aşağıdaki 51.2, 51.3 ve 51.2.3 maddeleri eklenmiş-
tir.

“51.2. Ana PTO:                     Yer: Ön/arka/diğer(1) (diğer ise belirtin: ……...)
51.3. İkincil PTO(33):            Yer: Ön/arka/diğer(1) (diğer ise belirtin: ……...)
51.2.3. İsteğe bağlı(33):     Anma hızında/hızlarında güç kesilmesi yapılan güç (OECD

Kodu 2(26) veya ISO 789-1:1990 (Tarım traktörleri - Test prosedürleri - Bölüm 1: Güç kesme
cihazları için güç testleri) uyarınca)

e) Kısım 2’deki 49.5.1 maddesinden sonra gelen “Yükleme platformu/platformları”
ibaresi “Yükleme platformu/platformları(33d)” olarak değiştirilmiştir.

f) “İlave 1 hakkında açıklama notları” kısmındaki (23) numaralı dipnot aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı kısma aşağıdaki (33p) numaralı dipnot eklenmiş, (24) ve (37) numaralı
dipnotlar yürürlükten kaldırılmıştır.

“(23) Azami çekilebilir kütle, arka üç noktalı kaldırma mekanizmasının alt bağlantı kol-
larında veya arka üç noktalı kaldırma mekanizmasının üzerinde belirtilir (imalatçı tarafından
beyan edilen şekilde).”

“(33p) Sadece hidrolik enerji depolama cihazı takılmış R veya S kategorisi araçları çeke-
bilecek T ve C kategorisi araçlar için geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sinin İlave 1’indeki 4 üncü madde bu Yönet-
meliğin Ek-2’sindeki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’ine bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki 3.3 ve 3.4
maddeleri ile İlave 1 ila İlave 5 eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (1. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2019 30992
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013)’TE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve
Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
(AB/167/2013)’in 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “makineleri” ibaresi “ekipmanları”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tarım ve orman araçlarının tip onayı ve piyasa gözetimi ve denetimi hakkındaki
(AB)2019/519, (AB)2018/830, (AB)2016/1788 ve (AB)1322/2014 ile değişik (AB)167/2013
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına
uyum çerçevesinde,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(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. Geri dönebilir koltuk ve direksiyon sayesinde geri
dönebilir sürüş pozisyonuna sahip traktörler için, sürücüye en yakın aks en büyük çaplı lastik-
lere sahip olandır.

(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 ISO 789-6:1982 standardına göre hesaplanan ve zemine göre ölçülen ağırlık
merkezinin yüksekliği her bir aksın ortalama minimum iz genişliğine bölündüğünde çıkan so-
nuç 0,90'dan fazlaysa, azami tasarım hızı 30 km/saat ile sınırlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “uygunluk
belgesinin” ibaresi “tip onay belgesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Deney sonuçları sayfası,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Seri sonu sınırlarına, ikinci ve dördüncü fıkrada belirtilen süre sınırına 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 tür araçların tamam-
lanmamış olduğu durumlarda, bu araçların piyasada bulunmasına veya hizmete girmesine izin
verilir, ancak tamamlanmamış araçların sürekli tescillerine ve trafiğe çıkmalarına tamamlan-
madıkları sürece izin verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “tescil edi-
lebilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin onuncu fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler eklenmiştir.
“Ulusal tip onayı işlemlerinde imalatçının talep etmesi halinde, birinci cümlede belirtilen ilgili
seviye/seviyelerden önceki ve AB’de mevcut tipler için halen geçerli olan seviye ve/veya bu
seviyenin ilgili hükümleri uygulanabilir ve bu kapsamdaki onaylar/raporlar kabul edilir. Bu-
nunla birlikte, birinci cümlede belirtilen seviye/seviyeler ile ilgili ulusal tip onayı işlemleri ya-
pılırken, AB’de mevcut tipler için halen geçerli olan seviye ve/veya hükümler dikkate alınarak
işlem yapılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inde yer alan 38 inci satırda Ca ve Cb kategori-
lerine karşılık gelen “UD” ifadeleri “X” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN
ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/1322/2014)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yö-
netmelik (AB/1322/2014)’in 12 nci maddesinde yer alan “T2, T3 ve T4.3” ibaresi “T2/C2,
T3/C3 ve T4.3/C4.3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının yapım ve genel gerek-

lilikleri hakkındaki (AB)2018/830 ve (AB)2016/1788 ile değişik (AB)1322/2014 sayılı Avrupa
Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlan-
mıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (AB)2018/830 sayılı düzenlemeye uyum amacıyla bu mad-

deyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler 1/10/2020 tarihine kadar uygulanmaya-
bilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-I’inde yer alan tablonun sonuna aşağıdaki not ek-
lenmiştir.

“Not: Bu Yönetmelikte herhangi bir BM/AEK Regülasyonu için alternatif spesifik uy-
gulama tarihinin belirtildiği durumlar dışında, yukarıdaki tabloda listelenen BM/AEK Regü-
lasyonları içerisindeki geçiş hükümleri uygulanır. Tabloda belirtilen BM/AEK Regülasyonla-
rının ileri seviyelerine göre alınan onaylar da kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK II’si, bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK III’ünde yer alan Tablo 1 ve 6.2.2 maddesi bu Yö-
netmeliğin Ek-2’sindeki şekilde değiştirilmiş, aynı eke 6.2.6 maddesinden sonra gelmek üzere
bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan 6.2.7 ve 6.2.8 maddeleri eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK VI’sında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) 3.8.2 maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçerli olduğunda, soğuk havada gevrekleşme özellikleri 3.8.2.1 ila 3.8.2.7 madde-

lerindeki veya 3.8.3 maddesindeki gerekliliklere göre doğrulanır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2014 29088

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/12/2016 29932 (Mükerrer)
2- 28/12/2019 30992

16 Nisan 2020 – Sayı : 31101                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



b) “Ek VI için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, B maddesinde belirtilen numaralandırma ve koşulların

metni,  tarım ve orman traktörlerindeki koruyucu yapıların resmi testi (dinamik test) için OECD

standardı kod numaralandırma ve testiyle aynıdır, OECD Kod 3, Şubat 2017 tarihli 2017 Ba-

sımı.”

c) 3.8.2.7 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3.8.3 maddesi eklenmiştir.

“3.8.3. Soğuk havada gevrekleşmeye karşı direnç, -18 °C ya da daha soğuk olan azaltılmış

sıcaklıkta 3 üncü maddede yer alan kurallar ve talimatların uygulanması vasıtasıyla ortaya ko-

nabilir. Dinamik test işlemi öncesinde, koruyucu yapı ve her türlü montaj donanımı -18 °C ya

da daha soğuk bir sıcaklıkta soğutulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sinin “EK VII için açıklayıcı notlar:” kısmında

yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, B bendinde belirtilen numaralandırma ve koşulların met-

ni, paletli tarım ve orman traktörlerindeki koruyucu yapıların resmi testi için OECD standart

kodunun numaralandırma ve metniyle aynıdır; OECD kod 8, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 3.11.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.11.2. Geçerli olduğunda, soğuk havada gevrekleşme özellikleri 3.11.2.1 ilâ 3.11.2.7

maddelerinde verilen zorunluluklar uyarınca doğrulanır.”

b) “Ek VIII için açıklama notları:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, B maddesinde belirtilen numaralandırma ve koşulların

metni, tarım ve orman traktörlerindeki koruyucu yapıların resmi testi için OECD standart kodu

numaralandırma ve testiyle aynıdır (statik test), OECD kod 4, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK IX’unda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 1.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.3.1. Asıl tanımı: Lastiğin ya da paletin orta düzlemi 

Lastiğin veya paletin orta düzlemi, jantların veya paletlerin dış kenarlarındaki dış sınırı

içeren iki düzlemden eşit mesafededir.”

b) 1.3.2 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Paletli traktörler için, iz paletlerin orta düzlemi arasındaki mesafedir.”

c) 1.4 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Palet takılan traktörler için, sürüş tekerleklerine ait dingilin içinden geçen traktörün orta boy-

lamsal düzlemine dik olan dikey düzlemler arasındaki mesafe.”

ç) 2.1.2 ve 2.1.3 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.1.2. Daha büyük ebatlı lastiklerin veya paletlerin takılı olduğu dingillerin birisinin

sabit veya ayarlanabilir 1150 mm’den az minimum iz genişliği. Daha geniş lastiklerin veya

paletlerin monte edildiği dingilin, 1150 mm’den daha fazla genişliği olmayan bir ize ayarlandığı

varsayılır. Daha dar lastiklerin veya paletlerin dış kenarlarının, diğer dingilin lastiklerinin veya

paletlerinin dış kenarlarının ötesine geçmediği şekilde diğer dingilin enini ayarlamak mümkün

olmalıdır. İki dingile aynı ebatlı lastiklerin ve jantların veya paletlerin takıldığı durumda, iki

dingilin sabit veya ayarlanabilir izi 1150 mm’den daha az olmamalıdır.”
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“2.1.3. Devrilmeye karşı koruyucu yapı ve imalatçı tarafından tavsiye edilen en büyük
ölçüye sahip lastikler ya da paletler dahil olmak üzere, traktörün boş kütlesine tekabül eden
400 kg’dan çok, ancak 3500 kg’dan az olan kütle. Azami müsaade edilen kütle 5250 kg’ı aş-
mayacak ve kütle oranı (azami müsaade edilen kütle/referans kütle) 1,75’den fazla olmaya-
caktır.”

d) 3.1.2.3 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Traktöre palet takılması halinde, imalatçı palet ayarını tanımlar.”

e) 3.1.3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.3.2. Bir kriko veya vinç kullanılarak, sürekli olarak eğim açısını ölçerken, traktörün

ağırlığının yüzde 50’sinden daha fazlasını taşıyan dingile rijit olarak bağlanan traktör parçasını
eğin. Bu açı, traktör zemine temas eden lastik ya da paletler üzerinde kararsız şekilde dengede
duruyorken en az 38° olmalıdır. Testi, direksiyon tam sağa dönük ve kilitli iken ve bir kez de
tamamen sola dönük ve kilitli iken gerçekleştirin.”

f) 3.1.4.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.4.3.1. Hesaplamayla süreksiz yuvarlanma davranışını doğrulama amacı için, aşa-

ğıdaki traktör özellikleri belirlenmelidir (Şekil 6.5’e bakın):
B0 (m) Arka lastik ya da palet genişliği;
B6 (m) Sağ ve sol çarpma noktaları arasında koruyucu yapının genişliği;
B7 (m) Motor kaputunun genişliği;
D0 (rad) Sıfır konumundan seyahatin sonuna ön dingilin salınım açısı;
D2 (m) Tam dingil yükünde ön lastiklerin ya da paletlerin yüksekliği;
D3 (m) Tam dingil yükünde arka lastiklerin ya da paletlerin yüksekliği;
H0 (m) Ön dingil pivot noktasının yüksekliği;
H1 (m) Ağırlık merkezinin yüksekliği;
H6 (m) Darbe noktasındaki yükseklik;
H7 (m) Motor kaputunun yüksekliği;
L2 (m) Ön dingil ile ağırlık merkezi arasındaki yatay mesafe;
L3 (m) Arka dingille ağırlık merkezi arasındaki yatay mesafe;
L6 (m) Koruyucu yapının öndeki kesişme noktası ile ağırlık merkezi arasın-

daki yatay mesafe (bu nokta, ağırlık merkezinin önüne uzanırsa, bir eksi işareti önüne ekle-
nir);

L7 (m) Motor kaputunun ön köşesi ile ağırlık merkezinin arasındaki yatay
mesafe;

Mc (kg) Hesaplama için kullanılan traktör kütlesi;
Q (kgm2) Ağırlık merkezi aracılığıyla uzunlamasına eksen civarındaki atalet

momenti;
S (m) Arka iz genişliği.
İz (S) ve lastik (B0) genişliklerinin toplamı, koruyucu yapının B6 genişliğinden büyük

olmamalıdır.”
g) 3.1.4.3.2.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.4.3.2.2. Dönüş ekseni traktörün boylamsal eksenine paralel olup, yokuş aşağı ön

ve arka lastik ya da paletin temas eden yüzeylerinden geçer.”
ğ) 3.1.5.1 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ağırlık merkezi ile arka dingil (L3) ya da ön dingil (L2) arasındaki mesafe arka ve ön tekerlek
ya da paletler arasındaki traktörün kütle dağılımına dayanarak hesaplanır.”
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h) 3.1.5.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.5.2. Arka (D3) ve ön (D2) tekerlek ya da paletlerinin yükseklikleri 
Tekerlek ya da paletlerin en yüksek noktasından zemin düzlemine olan mesafe ölçüle-

cek (Şekil 6.5) ve aynı yöntem ön ve arka tekerlek ya da paletler için de kullanılır.”
ı) 3.1.5.4 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Darbe noktası, ön ve arka lastiklerin ve paletlerin üst dış noktalarının oluşturduğu hattan geçen
koruyucu yapıya teğet düzlemle tanımlanır (Şekil 6.7)”

i) 3.1.5.6 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.5.6. Motor kaputunun yüksekliği (H7)
Motor kaputunun darbe noktasından zemin düzlemine düşey mesafe ölçülür.
Darbe noktası, ön ve arka tekerlek ya da paletlerin dış noktasının tepesi vasıtasıyla oluş-

turulan hattan geçen koruyucu yapı ve motor kaputuna teğet olan düzlem yardımıyla tanımlanır
(Şekil 6.7). Ölçüm motor kaputunun her iki tarafında gerçekleştirilir.”

j) 3.1.5.9 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.5.9. Ön dingilin pivot noktasının yüksekliği (H0)
Ön dingil pivot noktasının merkezi ile ön tekerlek ya da paletler arasındaki düşey me-

safe (H01) imalatçının teknik raporuna dahil edilir ve kontrol edilir. Ön tekerlek ya da paletlerin
merkezi ile zemin düzlemi (H02) arasındaki düşey mesafe ölçülür (Şekil 6.8). Ön dingil pivot
yüksekliği (H0), önceki her iki değerin toplamıdır.”

k) 3.1.5.10 ve 3.1.5.11 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.5.10. Arka palet (iz) genişliği (S) 
Bir imalatçının öngördüğü şekilde takılı en büyük ebatlı lastiğin veya paletin minimum

arka izi ölçülür (Şekil 6.9).”
“3.1.5.11. Arka teker ya da palet (iz) genişliği (B0) 
Üst kısmında arka teker ya da paletin dış ve iç dikey düzlemleri arasındaki mesafe öl-

çülür (Şekil 6.9).”
l) 3.2.1.3.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.2.1.3.4. Palet (iz) genişliği, mümkün olduğu ölçüde, koruyucu yapının dayanım test-

leri sırasında tekerlekler ya da paletler ile desteklemeyeceği şekilde ayarlanmak zorundadır.
Söz konusu bu testler statik prosedürüne göre yapıldığı takdirde, tekerlekler ya da paletler sö-
külebilir.”

m) 3.2.2.2.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.2.2.2.4. Traktöre, traktör gövdesi ile tekerlekler ya da paletler arasında süspansiyon

sistemi takılması halinde, testler sırasında bloke edilir.”
n) 3.2.5.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“3.2.5.4. Ezme donanımı
Şekil 6.10’da gösterilen bir tertibat, üniversal bağlantılar yoluyla yük uygulama meka-

nizmasına bağlanan, yaklaşık 250 mm enindeki rijit bir kiriş yoluyla bir koruyucu yapıya aşağı
yönde kuvvet uygulama kapasitesindedir. Traktör lastikleri ve paletleri ezme kuvvetini taşı-
masın diye uygun dingil sehpaları sağlanmalıdır.”

o) 3.3.2.2 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bunu tahmin etmek için, ön ve arka lastikler veya paletler ve iz genişliği ayarı, imalatçının
belirttiği en küçük standart ayardadır.”

ö) Şekil 6.5 başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şekil 6.5
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Üç dingilli dönüş davranışı ile traktörün devrilmesine ilişkin hesaplama için gereken
veriler

Not: D2 ve D3 tam dingil yükü altında ölçülmelidir.”
p) 5.3.1 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Palet takılmış bir traktörün söz konusu olması halinde, imalatçı palet ayarlarını tanımlar.”
r) “B4. SANAL TESTLER İÇİN KOŞULLAR” bölümüne Örnek 6.1’den önce gelmek

üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Palet takılan bir traktör söz konusu olduğunda, asıl model üzerinde aşağıdaki satırlar

ikame edilmek zorundadır: 
520 LOCATE 12, 40: PRINT “ARKA PALETLERİN YÜKSEKLİĞİ D3=” 
*540 PRINT ‘FRT PALETLERİN YÜKSEKLİĞİ D2=’: LOCATE 13, 29: PRINT” 
650 LOCATE 17, 40: PRINT “ARKA PALETLERİN GENİŞLİĞİ B0=” 
970 LPRINT TAB (40); ‘ARKA PALETLERİN YÜKSEKLİĞİ D3=’; 
*980 LPRINT “FRT PALETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ D2=”; 
1160 LPRINT TAB (40); “ARKA PALET GENİŞLİĞİ B0=”; 
1390 W2 = SQR (H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2 
1530 F2 = 2 * ATN (- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1)) 
1590 X(1, 5) = D3 
1660 Y(1, 5) = -L3 
* Geçerliyse”
s) “Ek IX için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) B2 ve B3 bölümlerinin numaralandırması, tüm Ekle uyumlaştırılmamışsa, B bölü-

münde belirtilen numaralar ve koşullar metni, dar izli tekerlekli tarım orman traktörlerinin önü-
ne monteli yuvarlanmaya karşı koruyucu yapıların resmi testi için OECD standard kodunun
metni ve numaralarıyla aynıdır, OECD Kod 6, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK X’unda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) “A. GENEL HÜKÜMLER” kısmına 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-

daki 3 üncü madde eklenmiştir.
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“3. 2 nci maddede ortaya konan gerekliliklere ilâve olarak, B3 bölümünde belirtilen
katlanabilir devrilmeye karşı koruyucu yapılara (ROPS) ilişkin performans gereklilikleri.”

b) 3.1.2.2.5 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.2.2.5. Yapının arka kısmında ilk yükün tatbik edilmesi için seçilen taraf, test ku-

ruluşunun kanaatine göre, yapı için en olumsuz koşullar altında bir dizi yükün tatbikiyle so-
nuçlanacak biçimde olmalıdır. Yanal yük, boylamsal yükten çok traktörün medyan düzleminin
tam aksi tarafına uygulanır. Ön yük, yanal yük olarak koruyucu yapının boylamsal orta düzle-
minin aynı tarafına uygulanır.”

c) “B2. ALTERNATİF DİNAMİK TEST PROSEDÜRÜ” bölümünden sonra gelmek
üzere bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “B3. KATLANABİLİR DEVRİLMEYE KARŞI
KORUYUCU YAPILARA İLİŞKİN PERFORMANS GEREKLİLİKLERİ” bölümü eklenmiş-
tir.

ç) “Ek X için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, B kısmında belirtilen numaralandırma ve koşulların met-
ni, dar izli tekerlekli tarım ve orman traktörlerindeki arkaya monteli yuvarlanmaya karşı koru-
yucu yapıların resmi testi için OECD standart numaralandırma ve testiyle aynıdır. OCED kod
7, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK XI’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) 3.1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.3. Koruyucu yapı bir nesnenin düşmesi halinde sadece sürücüyü korumak için ta-

sarlanabilir. Bu yapı üzerine, az ya da çok geçici niteliğe sahip olan, sürücü için hava koşulla-
rına karşı koruma takılabilir. Sürücü genellikle ılık havalarda bunu çıkaracaktır. Buna rağmen,
giydirmenin daimî olduğu ve ılık hava havalandırmasının pencereler ya da kanatçıklar vasıta-
sıyla sağlandığı koruyucu yapılarda mevcuttur. Kaplamanın yapının dayanımını artırabilme-
sinden dolayı ve kaza meydana geldiğinde kaplamanın sökülebilirliğinin olmaması halinde,
sürücü tarafından bu şekilde çıkartılabilen tüm parçalar testin amaçları bakımından çıkartılır.
Açılabilen kapılar ve pencereler, koruyucu yapının dayanımına katkı sağlamayacakları şekilde
ya sökülür ya da test için açık konumda kilitlenir.”

b) 3.1.3 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3.1.3.1 maddesi eklenmiştir.
“3.1.3.1. Emniyet alanının dikey izdüşümü üzerinde açılabilir çatı kapağının bulunması

halinde, imalatçının talebine istinaden, onun sorumluluğu altında ve onun verdiği talimatlar
uyarınca, test çatı kapağı ya: 

— kapalıyken ya da,
— kilitli durumdayken ya da, 
— açık konumdayken ya da,
— çıkarıldığında gerçekleştirilebilir. 
Her halükârda, 3.3 maddesinin gereklilikleri yerine getirilecek ve test şartının tanımı

test raporunda belirtilir. 
Bu kuralların geriye kalan bölümünde, sadece koruyucu yapının test edilmesine atıfta

bulunulur. Bu durumun geçici niteliğe sahip olmayan bir giydirmeyi kapsadığı anlaşılmalıdır. 
Temin edilen herhangi geçici bir giydirmenin tanımı teknik özellikler içine dahil edilir.

Cam ya da benzeri gevrek malzemeler test öncesinde çıkarılır. Test sırasında lüzumsuz hasardan
etkilenecek olan ve koruyucu yapının ya da onun boyutlarının dayanımını etkilemeyecek traktör
ve koruyucu yapı parçaları imalatçının istemesi halinde test öncesinde sökülebilir. Test esna-
sında herhangi bir onarım ya da bakım yapılamaz. Birkaç özdeş numune birden fazla düşürme
testinin gerekli olması halinde imalatçı tarafından temin edilebilir.”

c) Tablo 10.2’den önce gelmek üzere aşağıdaki 3.6.2.8 maddesi eklenmiştir.
“3.6.2.8. Alternatif biçimde, belirtilen bu gereklilikler, tüm yapısal elemanların – 18

°C ve altı bir sıcaklıkta bulunmaları halinde, test nesnesi etkisi tatbik edilerek doğrulanabilir.”
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ç) Şekil 10.3’ün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şekil 10.3
Asgari FOPS test kurulumu
Normal montaj yerinde test tezgahına sıkıca takılan koruyucu yapı”
d) “Ek XI için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Aksi belirtilmediği sürece, C kısmında belirtilen numaralandırma ve koşulların met-

ni, tarım ve orman traktörleri üzerindeki düşen cisimden koruyucu yapıların testine dair OECD
standart kodunun metniyle ve numaralıyla aynıdır, OECD kod 10, Şubat 2017 tarihli 2017 Ba-
sımı.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK XIII’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) 1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.3. Ölçme düzeneği
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Standardı IEC 61672-1:2013 Elektroakustik -

Ses Düzeyi Ölçerler - Bölüm 1: Özellikler kapsamında verilen şartlara uygun bir hassas kaliteli
ses düzeyi ölçüm cihazı kullanılır. Ölçüm, A eğrisine uygun ve IEC yayınında tarif edilen şe-
kilde yavaş bir tepki verecek şekilde ayarlanmış bir frekans ağırlıklandırma ağı ile yapılır.”

b) 1.3 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1.3.1, 1.3.2 ve 1.3.3 maddeleri ek-
lenmiştir.

“1.3.1. Ekipman sıklıkla ve mümkün ise her ölçüm oturumundan önce kalibre edilir.
1.3.2. Deney raporunda ölçüm ekipmanları hakkında yeterli teknik açıklama verilir.
1.3.3. Değişken okumalarda azami değerlerin ortalaması alınır.”
c) 3.1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.3. Eğer gürültü seviyesini etkileme ihtimali varsa kuyruk mili veya sıcak hava fanı,

ön cam silecekleri gibi motorla çalışan veya kendi gücünü sağlayan ekstra ekipman, ölçümler
yapılırken çalışmayabilir, motor soğutma fanı gibi normalde motorla aynı anda çalışan parçalar,
ölçümler yapılırken çalışmalıdır.

İmalatçının isteğine bağlı olmak üzere, motor stop edilmişken ve havalandırma fanları,
buz çözücüler ile diğer elektrikli tertibat gibi yardımcı unsurlar azami ayarda çalışırken ilâve
isteğe bağlı gürültü ölçümü yapılabilir.”

ç) 3.2.2.2.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3.2.2.2.2 maddesi eklenmiştir.
“3.2.2.2.2. İsteğe bağlı üçüncü dizi ölçümler sırasında, motor durdurulacak ve hava-

landırma fanları, buz çözücüler ile diğer elektrikli tertibatı azami ayarda çalışır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK XIV’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) 3.5.7.5 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4 üncü madde eklenmiştir.
“4. Koltuğa ait AB aksam tip onayına yönelik diğer koşullar
Bir koltuğa AB aksam tip onayı verilebilmesi için 2 nci ve 3 üncü maddelerde yer ve-

rilen şartlara uygunluğun yanı sıra aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:
a) Sürücü kütlesinin bir fonksiyonu olarak ayar aralığı en az 50 ila 120 kg arasında ol-

malıdır.
b) Yanal kararlılık deneyinde ölçülen eğim açısındaki değişim 5 dereceyi geçmemeli-

dir.
c) 3.5.3.3.7.2 maddesinde verilen iki değerden hiçbiri 1,25 m/s2’den fazla olmamalı-

dır.
ç) 3.5.7.4 ve 3.5.7.5 maddelerinde bahsi geçen oran 2’den yüksek olmamalıdır.”
b) İlave 3’teki tabloda yer alan PS 1 numaralı satırdaki “0 344” ibaresi “0 089” şeklinde,

PS 2 numaralı satırdaki “0 333” ibaresi “0 215” şeklinde, PS 699 numaralı satırdaki “0 064”
ibaresi “0 062” şeklinde ve PS 700 numaralı satırdaki “0 036” ibaresi “0 000” şeklinde değiş-
tirilmiştir.
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c) İlave 4a’daki tabloda yer alan PS 1 numaralı satırdaki “0 156” ibaresi “0 022” şek-
linde, PS 2 numaralı satırdaki “0 147” ibaresi “0 089” şeklinde ve PS 699 numaralı satırdaki
“0 080” ibaresi “0 062” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) İlave 8’e Şekil 1’den önce gelmek üzere aşağıdaki 2.1 maddesi eklenmiştir.
“2.1. Koltuğun konumlandırılması
EK XV’in amaçları bakımından; koltuk referans noktası (S), koltuk en gerideki uzun-

lamasına konuma ve yükseklik ayar aralığının orta noktasına ayarlanmış iken elde edilir. Sürücü
kütlesine göre ayarlanabilir olup olmamasına bakılmaksızın süspansiyon sistemine sahip kol-
tuklar, süspansiyon hareket aralığının orta noktasına ayarlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK XV’inin 3.3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“3.3.2. Üst basamak ya da ayaklık aracı terk eden kişi açısından kolaylıkla tanımlana-
bilir ve erişilebilir olmak zorundadır. Devam eden basamak ya da ayaklıklar arasındaki dikey
mesafe eşit olacaktır. Ancak, 20 mm’lik bir toleransa izin verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin EK XVIII’inin “Ek XVIII için açıklayıcı notlar:”
kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Numaralandırma yoksa, B bölümünde öngörülen koşullar, tarım ve orman traktör-
lerinin üzerindeki koruyucu yapıların resmi testine (statik testi) dair OECD standart kodunun
metniyle aynıdır, OECD Kod 4, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK XXII’sinin 3 üncü maddesinin (l) fıkrası ve 4
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Güç çıkış ünitesi ara şaftı ile kullanma uygulamaları hakkında bilgi ve şaftların tek-
nik olarak mümkün olan eğimleri, ana kalkanın ve temizleme alanının şekli ve boyutuna bağ-
lıdır. Buna aşağıdakilerle ilişkili talimatlar ve özel uyarılar da dâhildir: 

i) Güç çıkış ünitelerinin bağlanması ve ayrılması, 
ii) Arka güç çıkış ünitesine bağlı alet ve makinelerin kullanılması, 
iii) Uygulanabilir ise, boyutları azaltılmış Tip 3 PTO kullanımı ve koruyucu kalkanın

boyutunun küçülmesi nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar ve riskler.”
“4. Gürültü beyanı 
Kullanıcı el kitabı, Ek XIII’te ortaya konan herbir test koşulunda operatör kulağındaki

gürültü değerlerini verir ya da alternatif olarak numunesinin test raporunun 4 üncü maddesine
göre OECD standart Kod 5’in ses seviyesi test sonuçlarını verir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin EK XXIII’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) 1.2, 1.2.1, 1.2.3, 3.1.1 ve 3.2 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“1.2. Kontrol cihazları; bu cihazların montaj, yerleşim, işletim ve tanımlanmasına dair

1.2.1 ila 1.2.4 maddelerinde belirtilen uygulanabilir ilgili şartları yerine getirmelidir. İmalatçı
bu Ekte belirtilen koşullara en azından eşdeğer bir etkiye sahip olduğunun kanıtını sağlarsa,
diğer düzenlemelere izin verilir.”

“1.2.1. Direksiyonlar ya da kumanda levyeleri, vites kolları, kontrol kolları, manivelalar,
pedallar ve anahtar gibi kontrol cihazları, aşağıdaki standardın A ve C Ekinde ortaya konan
hükümler dahil olmak üzere, tahrik güçleri, deplasmanları, konumları, işletim yöntemleri ile
renk kodları ISO 15077:2008 standardı uyarınca seçilir, tasarlanır, imal edilir ve düzenlenir.”

“1.2.3. Pedallar uygun boyuta ve alana sahip olmalıdır ve yeterince aralıklı olmalıdır.
Pedalların kaymaya dirençli yüzeyi olmalı ve temizlemesi kolay olmalıdır. 

Sürücünün aklının karışmaması için debriyaj, fren ve gaz pedalları, aşağıdakiler hari-
cinde motorlu bir araçla aynı işlevlere ve düzenlere sahip olmalıdır:

a) Gaz pedalı kontrolü ve manuel debriyaj kontrolü hakkındaki EN 15997:2011’in ge-
reklilikleri ile uygun olduğu kabul edilen iki taraflı koltuğu ve gidonu bulunan araçlar, 
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b) Aracı harekette tutmak için sağ pedala sürekli şekilde basılması gereken T veya C
kategorisi araçlar (örneğin gaz pedalı ve kademesiz vites kutusuna sahip araçlar veya geri ve
ileri yön için iki pedala ve hidrostatik vites kutusuna sahip araçlar),

c) Azami tasarım hızı 15 km/saatten düşük ve yön vermek için elle kumanda edilen
manivelalara sahip olan C kategorisi araçlar.”

“3.1.1. Hidrostatik vites kutusuna veya hidrostatik aksama sahip vites kutusuna sahip
araçlarda, kavrama mekanizmasının boşa alınmaması durumunda motorun çalışmaması gerek-
tiğini belirten 3.1 maddesinin şartı, vites kontrolünün boş veya baskılanmamış konumda de-
ğilken motorun çalıştırılamaması anlamına gelmektedir.”

“3.2. Yerde bulunan bir operatör (örneğin, traktörün yan tarafı), motoru çalıştırabilir ve
3.1 maddesine göre motorun güvenli şekilde çalışmaya başlayacağını garanti eden gereklilikleri
eş zamanlı olarak yerine getirebilir. Ek bir kontrol cihazı motoru çalıştırmak için aktive edil-
melidir.”

b)  3.2 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3.3 maddesi eklenmiştir.
“3.3. Marş motorunun uçları, basit araçlarla (örneğin, tornavida) marş otomatiğinin hat

değiştirmesini önlemek için korunmalıdır.”
c) 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12 nci madde eklenmiştir.
“12. Sanal terminaller
Sanal terminallere ilişkin kontrol cihazları, ISO 15077:2008 Ek B'de belirtilen şartlara

uygun olmalıdır.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVI’sının 3 üncü ve 5 inci maddeleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“3. Hidrolik bağlantılar
Hidrolik valflar ve traktörün arkası, önü ya da yanındaki hidrolik valflar arasındaki

bağlantılar ve işlem modu ve akış yönü, yağ, yakıt, aşınma ve gübre gibi kimyasal maddelere
karşı dayanıklı sağlam etiketler üzerinde renkli kodlama ve/veya numaralarla tanımlanmalıdır;
yeri, tanımlanması ve kullanım talimatları kullanım kılavuzunda (kullanıcı el kitabında) bu-
lunmalıdır.”

“5. Frenleme ile ilgili ilave uyarı işaretleri
Traktörler, AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek I’inin 2.2.1.29.1.1 ila 2.2.1.29.2.1 madde-

lerine uygun olarak görsel uyarı işaretleri ve hata uyarı işaretleriyle donatılmalıdır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVII’sinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“2. Kabin malzemesinin yanma oranı 
Temin edildiğinde koltuk, duvar, döşeme ve tavan kaplaması gibi kabin içi malzemenin

yanma oranı, ISO 3795:1989 ya da FMVSS302 standartları uyarınca test edildiğinde azami
150 mm/dk oranını geçmemelidir.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2019 30992
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MALZEMELER ÜRETİMİ
VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2009 tarihli ve 27322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim
üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar gö-
revlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün
görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde aynı usul ile yeni Müdür görevlen-
dirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2009 27322
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yük-
seköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri ne-
denlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda
eğitime devam etmek isteyen öğrencilere özel öğrenci statüsünde ders alma izni verilebilir. Bu
öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu konudaki
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili
yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan sonra en fazla iki hafta olmak
kaydıyla ilgili birimlerin yönetim kurullarında belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Devam şartını sağladığı bir derste başarısız olan bir öğrenciye, o dersin teorik kısmından ve
öğretim elemanı tarafından sınıfta yapılan uygulamalardan devam muafiyeti verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ilk
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Beden eğitimi, güzel sanatlar ve kariyer planlama dersleri için ara sınav yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk hallerinde,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Beden eğitimi, güzel sanatlar ve kariyer planlama derslerinden alınan notlar ile bu

Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde ortalamaya katılmayacağı belirtilen notlar ağırlıklı ortalama-
ların hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2011 28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/9/2011 28065
2- 13/8/2012 28383
3- 25/11/2015 29543
4- 17/4/2016 29687
5- 30/5/2016 29727
6- 16/4/2018 30393
7- 11/6/2018 30448
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YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

Sayıştay Başkanlığından:
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Konya 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3072 
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Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3041 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’e 45 adet, Dalaman TİM’e 1 adet, Gözlü 

TİM’e 2 adet, Karacabey TİM’e 2 adet olmak üzere toplam 50 adet otomatik dümenleme sistemli 
orta güçlü (77-85 kw) traktör kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 200,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan 
TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 08.05.2020 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES : 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No.62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel  :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks:90 (312) 417 78 39 
 3042/1-1 
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MUHTELİF MEFRUŞAT SATIN ALINACAKTIR 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden: 

3 KISIM MUHTELİF MEFRUŞAT ALIMI 09/05/2014 tarih ve 28995 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan 21/3/2014 tarihli ve 2014/6282 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 

konulan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve 

Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/185087 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı Üzeri YÜREĞİR/ 

ADANA 

b) Telefon ve faks numarası : 0322 455 9000 - 322 355 0029 

c) Elektronik Posta Adresi : ozlem.yenel@saglik.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : https://adanasehir.saglik.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM MUHTELİF MEFRUŞAT ALIMI 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu 

c) Teslim tarihi : 01.07.2020 tarihinde işe başlanacak olup; malzemeler 

peyderpey ve hastanemizin siparişine istinaden 10 gün 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kışla Mah. Mithat Özhan Blv. 45221 Yüreğir/ADANA 

b) Tarihi ve saati : 20.05.2020 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin veya 

eşdeğer belgelerin; 

a) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında; 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan katılımcı yıl sonu 

bilançosunu a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem 

(bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen 

varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan 

düşülecektir), 

4.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

4.2.3. Gelir Tablosu (Önceki Yıl) 2017 kurumlar beyannamesindeki cirosunun en az 

1.000.000 TL olması, 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler 

yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi 

sunar. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

A) Yurt İçi/Yurtdışında Kamu/Özel tek bir sözleşme kapsamında İş/Benzer İş 

taahhütlerinden; 

a.a İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren iş ve benzer işler kapsamına 

giren(Mefruşat, Kıyafet, tekstil) belgelerin, Teklif edilen bedelin en az % 25 sini içerir iş deneyim 

belgesi veya bitirilen işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 

düzenlenmiş faturaların yeminli mali müşavirce onaylanmış suretleri, 
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a.b İş deneyim belgelerinden; 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu 

belirlemek amacı ile teklif verdikleri her kalem numuneyi ve ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı 

katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini teslim edeceklerdir. (numunesiz teklif 

değerlendirilmeye alınmayacaktır.) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunlu değildir. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden kısmı 

olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile 

bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 3037/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2020 – Sayı : 31101 

 

MUHTELİF VANA-CHECK VANA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif vana-check vana temini ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
 

İhale kayıt numarası   :2020/202822 
1-İdarenin    
a) adresi   :Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri 

Mah.Yunus Emre Cad.Kapı No:2 15220 
BURDUR 

b) telefon ve faks numarası   :0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 
2-İhale konusu Malın    
Adı Niteliği ve miktarı:     Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve 

ebatlarda vana-check vana temini 
Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve 
sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde 
Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın 
alınacaktır.  

 
  MAL KALEMİNİNİ ADI VE KISA AÇIKLAMASI   
 VANA TİPİ ÇAP BASINÇ S. KUMANDA TİP VE ÖZELLİKLER ADET 

1 Kelebek Vana DN 300 PN 10 Dişli Kutulu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

2 

2 Kelebek Vana DN 300 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

4 

3 Kelebek Vana DN 250 PN 10 Dişli Kutulu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

10 

4 Kelebek Vana DN 250 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

24 

5 Kelebek Vana DN 200 PN 16 Pnömatik 
Aktüatörlü 

Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: Viton, Mil+Klape=AISI 316, 
Aktüatör Tipi: Çift etkili 90º dönüşlü, 
Aktüatör Momenti: 170-190 Nm (6 bar 
hava basıncında), Aktatör Gövdesi: 
Alüminyum Ekstrüzyon, Aktüatör Mili: 
Paslanmaz çelik, Sınır Şalter Kutusu: 
İsteniyor, Namur Valf: İsteniyor, Aktüatör-
Vana , İmalat Normu: EN 558-1/20, 
Bağlantısı:ISO 5211 

4 

6 Kelebek Vana DN 200 PN 10 Dişli Kutulu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

3 

7 Kelebek Vana DN 200 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

30 

8 Kelebek Vana DN 150 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

28 
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9 Kelebek Vana DN 125 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

23 

10 Kelebek Vana DN 100 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

33 

11 Kelebek Vana DN 80 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

7 

12 Kelebek Vana DN 65 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

12 

13 Kelebek Vana DN 50 PN 10 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: EPDM, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

16 

14 Kelebek Vana DN 40 PN 16 Kollu 
Tip: Eş eksenli wafer, Gövde: GG-25, 
Gövde Siti: Viton, Mil+Klape=AISI 316, 
İmalat Normu: EN 558-1/20 

2 

15 
Swing Wafer 

Çalpara-
Çekvalf 

DN 300 PN 10  

Bağlantı:Wafer, Gövde:Pirinç (MS58), 
Sıcaklık:+100ºC, İmalat Normu: EN 
588/49 

2 

16 Globe Vana DN 125 PN 16  

Gövde ve Kapak: GG-25, Bağlantı: 
Flanşlı (EN 1092-2), Mil: Paslanmaz 
Çelik, Sit: 1.4308 veya dengi, Sıcaklık: 
250ºC (max)Boyutlar: EN 558/1 

2 

17 Globe Vana DN 80 PN 16  

Gövde ve Kapak: GG-25, Bağlantı: 
Flanşlı (EN 1092-2), Mil: Paslanmaz 
Çelik, Sit: 1.4308 veya dengi, Sıcaklık: 
250ºC (max)Boyutlar: EN 558/1 

1 

18 Globe Vana DN 65 PN 16  

Gövde ve Kapak: GG-25, Bağlantı: 
Flanşlı (EN 1092-2), Mil: Paslanmaz 
Çelik, Sit: 1.4308 veya dengi, Sıcaklık: 
250ºC (max)Boyutlar: EN 558/1 

3 

3-İhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı 
4-İhale dokümanın görülmesi ve temini  : 
a)İhale dokümanının görüleceği yer  :Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer  :Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c)İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL 
5-İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a)Tekliflerin sunulacağı adres  :Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  
b) İhalenin yapılacağı adres  :Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi  :27/04/2020  
d) İhale (son teklif verme) saati  : Saat 14.30 
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
8- Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9-Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
 3038/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3054/1-1 
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

 
 3057/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3055/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3056/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca 
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı 
belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 
iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı 
Üniversite Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, bu 
başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince 
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi 
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesini, iki adet fotoğraf, 
özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili Fakülte 
Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 
Mühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 
Fen-Edebiyat Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 

 
 3028/1-1 

—— • —— 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
13.04.2020 tarihli ve 31098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine 

alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanın 16. satırında yer alan Malatya OSB Meslek Yüksekokulu 
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Endüstriyel Kalıpçılık Programı 2. dereceli doktor 
öğretim üyesi ile 21. satırda yer alan Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor 
Yöneticiliği Anabilim Dalı 5. dereceli doktor öğretim üyesi alım ilanları iptal edilmiştir. 

 3052/1/1-1 
—— • —— 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

13.04.2020 tarihli ve 31098 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına kabul edilecek başvuru şekli “şahsen veya 
posta yoluyla ilgili birimlere” olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 3052/2/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe 
gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına 
göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 nci 
maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVAN ADET BÜTÇE ARANILAN NİTELİKLER 
NİTELİK 

KODU 

HEMŞİRE 30 
Özel 
Bütçe 

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 
2018 KPSS P3 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan 
Almış Olmak. 

H1 

HEMŞİRE 14 
Özel 
Bütçe 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden 
Mezun Olmak. 
2018 KPSS P94 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan 
Almış Olmak. 

H2 

 
ARANILAN ŞARTLAR 
1-İstanbul ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak. 
2-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
4-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 

yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı 
çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

5-Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas 
alınacaktır. 

6-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine 

kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru formunu 
eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli 
Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe 
aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel 
Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek 
başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz 
sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya 
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
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İSTENİLEN BELGELER: 
- Fotoğraflı Başvuru formu 
- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 
- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi 
- KPSS sınav sonuç belgesi 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü 

içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. 
Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri 
ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı 
ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları 
teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan 
başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
 3051/1-1 

—— • —— 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
13.04.2020 tarih ve 31098 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz öğretim elemanı alımına ilişkin ilânımızda, Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Yazı 
Anasanat Dalı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 
ilânlarımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İLÂN OLUNUR. 
BİRİM LİSTESİ 

Birimi Anabilim Dalı/ 
Anasanat Dalı Unvanı Derece Adet Özel Şart 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Eski Yazı 
(Hat) 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders Verecek) 
6 1 

Güzel Sanatlar Fakültesi veya 
İlahiyat Fakültesi lisans mezunu 
olmak. Geleneksel Türk Sanatları 
alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı Diller 
(Fransızca) 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders Verecek) 
6 1 

Fransızca öğretmenliği lisans 
mezunu olmak. Fransız Dili Eğitimi 
alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

 3053/1-1 
—— • —— 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:  
DÜZELTME İLANI 

10/04/2020 tarih ve 31095 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
akademik personel alım ilanımızda aşağıdaki tabloda yer alan düzeltme yapılmıştır.  

Duyurulur. 
 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro 
Adedi 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Unvanı Nitelikler 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri İç Hastalıkları 1 1 Profesör 

İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. 
NonfonksiyoneAdrenal Adenom Visfatin Seviyesinin 
ve Metabolik Fonksiyonların Değerlendirilmesi 
konusunda çalışmış olmak. 

 3076/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı 
alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
1 - Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr 

adresinden temin edilebilir.)  
2 - Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu ( Öğretim Elemanı 

Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 
3 - YÖK formatında Özgeçmiş, 
4 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
5 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
6 - Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri  
7 - Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.  
8 - Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 
9 - ALES Belgesi 
10 - 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 
12 - Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden 

alınan belge) 
13 - Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden Resmi Kurum adına alınan 

belge) 
14 - ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge) 
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak İZMİR 
 
SINAV TAKVİMİ   
İLK BAŞVURU TARİHİ  16.04.2020 
SON BAŞVURU TARİHİ  30.04.2020 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ  04.05.2020 
SINAV GİRİŞ TARİHİ  06.05.2020 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ  07.05.2020 

 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr  
ÖNEMLİ NOTLAR 
1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak  
2 - Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES'ten en az 70 puan almış olmak 
3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir.  

4 - Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 
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NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

Duyurulur. 
 

SIRA ÜNVANI PROGRAM ADET İLAN ÖZEL ŞART 

1 ÖĞR. 
GÖR. 

GRAFİK 
TASARIMI 1 Grafik Tasarım alanında lisans mezunu olup, 

ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

2 ÖĞR. 
GÖR. LOJİSTİK 1 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik 
Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık Bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

 3070/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Sakarya 2. İcra Müdürlüğünün 1999/3367 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin  söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 3033/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul Anadolu 5. İş Mahkemesinin 2017/848 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 3034/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 
VAKFIN ADI :  Fatih Ahmed Efdalzade Vakfı 
VAKFEDENLER :  Ahmet Kağıtcı 
VAKFIN İKAMETGAHI:  İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.02.2020 tarihli ve E:2019/766, K:2020/130 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesini, öğretilmesini, anlaşılmasını 
sağlamak ve Kurân merkezli İslami ilimler ve insanlığa faydalı ilimler alanında faaliyet yapmak, 
yaptırmak ve yapılacak her türlü çalışmalara yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyceğiz Mahallesi, 348 pafta, 1348 
ada, 15 parsel sayılı taşınmaz ve 15.000-TL (On Beş Bin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU: Ahmet Kağıtcı, Refik Gündoğar, Mustafa Kağıtcı 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3035/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvanı Adet 
Nitelik 
Kodu 

Aranan Nitelikler 
Gider 

Bütçesi 
Görev Yeri Sınav Şartı 

Hemşire 11 4605 

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu 
veya Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri lisans programından 
mezun olmak. 

Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Uygulama ve 

Araştırma 
Merkezi 

Ek Madde 
2/b 

Eczacı 1 4591 
Eczacılık lisans programından 

mezun olmak. 
Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Uygulama ve 

Araştırma 
Merkezi 

Sınav Şartı 
Aranmaz 

Fizyoterapist 1 4587 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
lisans programından mezun 

olmak. Yüksek Lisans mezunu 
olmak. 

Özel 
Bütçe 

Obezite ve 
Diyabet 

Uygulama ve 
Araştırma 
Merkezi 

Ek Madde 
2/b 

Sağlık 
Teknikeri 

1 3008 

Eczane Teknikerliği, Eczane 
Hizmetleri önlisans 

programlarının birinden mezun 
olmak 

Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Uygulama ve 

Araştırma 
Merkezi 

Ek Madde 
2/b 

Sağlık 
Teknikeri 

2 3007 
Anestezi, Anestezi Teknikerliği 
önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Uygulama ve 

Araştırma 
Merkezi 

Ek Madde 
2/b 

Sağlık 
Teknikeri 

1 3051 

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon, 

Hidroterapi önlisans 
programlarının birinden mezun 

olmak. 

Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Uygulama ve 

Araştırma 
Merkezi 

Ek Madde 
2/b 

* Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan 
alınmıştır. 

Genel Şartlar: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik 

hariç), 
d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS Lisans, KPSS Ortaöğretim ve KPSS Ön 

Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak, 
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak şartlarını taşıması, 
f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 
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* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans 
mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır. 

** Sınav şartı aranmayan kadrolara birden fazla başvuru olduğu takdirde asil aday 
yapılacak sözlü ve/veya yazılı sınav sonucuna göre belirlenecektir. 

İsteklilerin; Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna 
kadar) İş Talep formu ve istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 
personelbasvuru@beun.edu.tr e-posta adresine “Alındı onaylı” olarak göndermeleri 
gerekmektedir. Başvuru evrakları Üniversitemize ulaşan adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecek 
olup, Üniversitemizce tarafına bilgi verilmeyen adayların başvurusunu yenilemesi gerekmektedir. 
E-postası Üniversitemize ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Eksik belgesi 
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsen veya posta ile müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

İstenilen Belgeler: 
* İş Talep Formu, (Üniversitemiz http://www.beun.edu.tr adresinden temin edilecek olup, 

isteklilerin e-posta göndermeden önce eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir.) 
* Özgeçmiş, 
* Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Kimlik Fotokopisi, 
* Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
* Özel Şart Belgesi (Varsa) 
İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilecektir. 

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi 
halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme 
yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İlan edilen kadrolara başvuru yetersiz olduğu takdirde eş değer kadrolara diğer adaylar 
arasından üst öğrenimi bitirmiş olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleştirme yapılacaktır. 

İşe alınmaya hak kazandığı e-posta adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve 
başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde yukarıda sayılan 
başvuru evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri ve aşağıda yazılı belgelerle görev 
yapacakları birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim 
etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır. 

Sözleşme için gerekli belgeler 
* 6 Adet Fotoğraf, 
* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı 

kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” 
şartını gösterir psikiyatri raporu 

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal 
güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve 
istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve 
usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 

Detaylı Bilgi İçin: 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 

İncivez / Zonguldak 
Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64 Fax : (0 372) 257 30 32 
 3063/1-1 
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Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve

Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili

Yönetmelik (AB/2015/68)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik

Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip
Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari
Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504)’te Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip
Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI
–– Sayıştay Başkanlığının 13/4/2020 Tarihli ve 2020/3 Sayılı Kararı

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
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